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  :   مقدمة

 وصحة حياة ىعل تأثيرها بسبب صحية مشكلة المزمن الكلوي القصور يشكل     

. لألفراد الوظيفية القدرات من يخفض حيث معجز قاتل مرض فهو الشخص

 منظمة تقرير يؤكد و خطورته تزداد و الوقت مع أعراضه تتنوع و تتطور

 السنة في نسمة مليون أصل من جديدة إصابة حالة 100 هناك أن العالمية الصحة

 من كثيرا تعاني التي الدول هذه احدي الجزائر تعد و. الدموي ليللغس يخضعون

 حصائياتإ حسب المزمن الكلوي بالقصور المصابين عدد قدر إذ ،المشكل هذا

 7200 إلى العدد وصل فقد 2005 سنة في أما ، مريض 3200 حوالي 2001

 المرض هذا أصبح النتائج لهذه تبعا و)  3ص ، 2008 ، ياحي سامية(  مريض

  . العمومية الصحة مشاكل من رئيسيا مشكال يمثل

 المزمن الكلوي القصور ىلمرض المؤقت الحل الدموي ليالغس عملية تعتبر و

 لكنها الداء هذا من تشفي ال العملية هذه أن غير ، كلية ىعل الحصول قبل النهائي

 بشكل أمكن إن العيش و حياته ىعل بالحفاظ للمريض تسمح و أثاره من تخفف

 معظم جعل مما كثيرة مضاعفات تخلق أنها عن فضال هذا و ، نسبيا طبيعي

 ، مضطربة نفسية حالة يعيشون المرض بهذا المصابين بان تجمع اليوم البحوث

 يجد كأن ، المريض هذا معايشة في يلقونها التي البالغة الصعوبة إلى أساسا تعود

 جلأ من شهر كل تقريبا ساعة 40 تخصيص ىعل مجبرين أنفسهم الءؤه

  . الصناعية الكلية بواسطة) hémodialyse( الدموي ليللغس الخضوع

 متعبة ، دائمة ، جديدة حياة نموذج للمريض بالنسبة يمثل الدموي فالغسل   

 و بدنية بضغوطات يتميز كما ، المريض طرف من فعالة مشاركة تتطلب ومحبطة

 في ساعات 5 إلى 3 من الصناعية الكلية أو بآلة الفرد يرتبط إذ مستمرة نفسية



 ورةـالخط متفاوتة اتـمضاعف عنها ترتبي ، األسبوع في مرات 3 ، اليوم

  ، اكـاإلنه ، األرق ، داعـالص في لـتتمث

 نع الناتجة المضاعفات إلى باإلضافة ، الشديد التعب ، التركيز و االنتباه نقص 

 جراحية عملية إجراء الدموي الغسل عملية تتطلب.  الكثيرة األدوية استهالك

 ، بآلة إيصاله يتم حتى)  الوريدية الشريانية الوصلة(  الناسور جلأ من للمريض

 التغيرات هذه كل و.  الغذائية كالحمية مرهقة طبية تعليمات بإتباع التزامه مع

 كدراسة الدراسات ثبتتوأ ، خاصة النفسية هحالت و عامة هحيات ىعل تؤثر

 متعددة اضطرابات من يعانون المرضى هؤالء أن consoli (1990( كونسيلي

 يجدون حيث المهنية الحياة اضطراب و  جنسية اضطرابات ، االكتئاب ، كالقلق

(  لأق بمردودية لعملهم أدائهم مواصلة أو عملهم مغادرة على مرغمين أنفسهم

  ) 4 ص.  2008. ياحي سامية

 وضعية يعيشون المزمن الكلوي القصور ىمرض أن هذا خالل من يتجلي و

.  ذلك في صعوبة يجد من هناك و.  معها يتوافق من المرضي من فهناك ضاغطة

 في يبديها التي االستجابة لنوع تبعا لمريضل السيكولوجي التوافق عملية تتم و

  .المرض عن الناجم الضغط مع تعامله

 يبدو و)  الدموي الغسيل(  الضاغط الموقف لهذا االستجابات ىحدإ هو القلق و

 من القلق أعراض تختلف حيث الكلوي القصور ىمرض على جليا و واضحا

 المعيشية الظروف أو المريض عمر إلى االختالف يرجع قد و آلخر  مريض

 من و.  الحياة مدى المستمرة العالج عملية و نفسه للمرض باإلضافة المحيطة

 لنا تحددي القلق ظهور أسباب اختالف و األعراض وراء الكامنة العوامل خالل

 هذا بحثنا في و .الكلوي بالقصور المصاب الراشد منه يعاني الذي القلق نوع

 الدراسة هذه تأتي و السمة قلق و الحالة قلق القلق من نوعين ندرس سوف



 السمة قلق و الحالة قلق بين تربط العيادي النفس علم في خاصة علمية كمحاولة

  .فصول ستة تناولنا وقد الكلوي وربالقص المصابين ىلد

 التعاريف ،  الدراسة فرضيات و إشكالية ، مقدمة فيه تناولنا تمهيدي األول الفصل

 النظري الجانب تناولنا ثم.  الدراسة حدود و أهمية ، فاهدأ ، دوافع ، اإلجرائية

 أسبابه ، أعراضه ، مفهومه ، القلق تناولنا الثاني الفصل في.  فصول ثالثة فيه و

 القصور الثالث الفصل في تناولنا و ،وعالجه ، أنواعه ، المفسرة النظريات ،

 ، أعراضه ، الكلوي القصور مفهوم تحديد و  الكلية تشريح فيه تم حيث الكلوي

 رابع فصل تناولنا النظري الجانب في أخيرا و ، عالجه تقنيات و أنواعه ، أسبابه

 خصائصها و الرشد مرحلة حددنا حيث الكلوي بالقصور المصاب بالراشد معنون

 بالقصور المصاب الراشد منها يعاني التي المشاكل ىعل تعرفنا و ، مشاكلها و

  . االجتماعية و النفسية ، المهنية ، المادية المشكالتك الكلوي

 بمنهجية يتعلق الخامس الفصل فصلين يشمل التطبيقي الجانب هو الثاني الجانب و

 مناقشة و تحليل و لعرض خصصف السادس الفصل أما.  االستطالعية الدراسة

 كل يبدأ و. الموضوع في السيكولوجي التراث إلي استنادا إليها توصلنا التي النتائج

  . بخالصة ينتهي و بتمهيد فصل

 و لمراجعل قائمة  ، خاتمة ، الدراسة بملخص هذا كل إرفاق تم األخير في و

  . المالحق

 

  

  

  

  

  



  : الدراسة إشكالية_ 

 الواحد جعلت المجاالت شتى في المختلفة ضغوطاتها و الحديثة الحياة نمط إن    

  . األفراد من به يحيط ما و ذاته مع ومتواصل دائم صراع في منا

 بنيتها و توجهاتها و مفرداتها منها لكل مختلفة نمو بمراحل يمر حياته عبر فالفرد

 أسلوبها في رـالنظ إعادة و حياته مجرى رـتغيي منه تطلبي فبعضها األساسية

 الصراعات من واحد في الفرد فدخول ، ذلك يتطلب ال اآلخر بعضها و جديد من

 من عضو إلى النفسية الصراعات هذه تحويل إلى تؤدي لها التعرض الوارد

 الواقع من الهروب و النفسي الصراع ذلك حدة من للتخفيف الجسدية أعضائه

 تأصبح يةاليوم ةالحيا ضغوطات من للخروج المرجوة الحلول نأ بما و.  المؤلم

 رـالعص أمراضب تعرف أصبحت و العضوية األمراض تفشت ، مستحيلة شبه

 من وغيرها  الدم ضغط و ريـالسك داء ، النصفي الصداع ، القلب كأمراض

 عن الناشئة السيكوسوماتية باألمراض تعرف التي و النفسي المنشأ ذات األمراض

 حدأ في خلل تحدث التي و الشديد التوتر و كالقلق انفعالية و عاطفية اضطرابات

  .أعضائه حدأ تلف أو الجسم وظائف

 التغيرات من جملة إلى بصاحبه يؤدي راضماأل هذه بأحد اإلصابة إن

 األمراض بعض تولد قد و ، خصوصا النفسية و االجتماعية ، المرفولوجية

 ورـمح أصبح رـاألخي هذا و القلق و كاالكتئاب نفسية اضطرابات العضوية

 األمراض هذه بين ومن.  السيكوسوماتية و النفسية األمراض يـف الطبي الحديث

 هو الذي الكلوي القصور مرضو ، االيدز مرض ، السرطان مرض العضوية

 تراكم من يزيد مما للكلية الوظيفية الوحدات في رجعي غير و مستمر تلف

 في عام اختالل إلى يؤدي الذي الشيء.  الجسم في السوائل و االيض فضالت



 إلى المرض بهذا المصاب المريض يلجأ ، الكلية وظائف لتعطيل نتيجة و الجسم

 العملية هذه ، الحياة دىـم وعلى مستمر بشكل) الدياليز ( الدموي الغسيل عملية

   المؤلمة

  

 ، بالنفس الثقة عدم ، التوتر ، الضيق مشاعر تالزمها الروتينية و المتعبة و

 ىمرض حياة في النفسية التغيرات هذه كل و الشديد الخوف و بالنقص الشعور

 الجانبية األعراض من وـوه قلق وجود على دلـت المزمن الكلوي القصور

 و الفرد يكتسبه المؤلم االنفعال من نوع هو القلق و.  نـالمزم الكلوي للقصور

 وقد ).126 ،ص2009، الخالدي محمد أديب( يصدفها التي المواقف خالل يكونه

 ما وهذا خارجي مصدر أي معين موقف إلى الفرد لتعرض نتيجة القلق يكون

 فاروق("معروف خارجي لخطر فعل رد بأنه:" فرويد يعرفه و الحالة بقلق يعرف

 مما فيها مبالغ بصورة أو امستمر القلق يكون وقد) 20 ،ص2001، عثمان السيد

 الجسم أداء على ينعكس وهنا عمله أداء و االستقرار على قادر غير الفرد يجعل

 هذين ببلورة اهتم من أول سبيلبرجر ويعد السمة بقلق يعرف ما وهذا لوظائفه

 الحالة قلق سبيلبرجر ويعرف بينهما للتفرقة األساس ووضع القلق من النوعين

 هذه تتغير أن ويمكن التوتر و بالخوف الفرد فيها يشعر ذاتية انفعالية حالة:"هأن

 الفرد استعداد:"بأنه فعرفه السمة قلق أما و". ألخر وقت من شدتها في الحالة

 مختلفة بمستويات يكون المواقف لهذه االستجابة و له كمهدد معينة مواقف إلدراك

 النفسي الملمح القلق ويعد . )53 ،ص2010طارق، صولة"(القلق حالة من

 و حياتهم في واالستمرار وظائفهم أداء على يعيقهم حيث الكلوي القصور لمرضى

 مع التكيف وسوء عزلةال في يدخلهم مما بهم المحيطين مع التواصل و التفاعل



 يعاني الذي القلق درجة نعرف أن الدراسة هذه في ارتأينا لذا ، الخارجي المحيط

  :يــــــــــاألت التساؤل وطرحنا الكلوي بالقصور المصاب الراشد منه

 بالقصور المصاب الراشد عند السمة قلق و الحالة قلق درجة ارتفاع مدى ما_

  ؟ الكلوي

  :  الدراسة فرضيات -2     

 :  العامة الفرضية -

 المصاب الراشد لدى السمة قلق من أكثر مرتفعة الحالة قلق درجة تظهر -

  .الكلوي بالقصور

 :  الجزئية الفرضيات -

 الكلوي بالقصور المصاب الراشد لدى الحالة قلق درجة ارتفاع يعود - 1

 . للمرض الطويلة الزمنية للمدة

 إلى الكلوي القصورب المصاب الراشد لدى الحلة قلق درجة ارتفاع يعود - 2

 . المريض عمر

  : الدراسة موضوع اختيار دوافع -3

 الشخصية المعرفة كذلك و ، الموضوع هذا دراسة في الشخصية الرغبة -

 .  معاناتهم و الحاالت لبعض

 الراشدين أغلبية أن الحظنا حيث دراسته بصدد نحن الذي الموضوع أهمية -

 .القلق من يعانون الكلوي بالقصور المصابين



 يعاني التي السمة قلق و الحالة لقلق الحقيقة الصورة عن الكشف محاولة -

 .الكلوي بالقصور المصاب الراشد منها

  .  وجدته الموضوع حداثة و اطالعنا حسب الموجودة الدراسات قلة -

 على انعكاساتها فصل يمكن ال)  مرضية(  صحية لظاهرة التنبيه محاولة -

 النفسي استقراره تمس وأثار نتائج من عنها يترتب ما و للفرد النفسية الحياة

 .المريض نفسية على تأثيره مدى و القلق في والمتمثلة

 . الكلوي القصور مريض نفسية لدراسة متواضعة مساهمة -

 :  الدراسة أهداف و أهمية -4

 شريحة يمس الذي ، الدراسة موضوع أهمية في البحث هذا أهمية تكمن -

 الراشد عند القلق في والمتمثل األعمار مختلف من المجتمع من كبيرة

 خالل من النفسية حياته على تأثيره ىمد و الكلوي بالقصور المصاب

 أهمية أن نجد كما.  السمة قلق و الحالة لقلق سبيلبرجر اختبار تطبيق

 في سيرورتها و ةيالنفس لحالةبا المتعلقة الدراسات قلة من جاءت بحثنا

 . اطالعنا حسب بالدنا

 السيكولوجية المعرفة إثراء في تكمن فهي لبحثنا النظري الجانب أهمية أما -

 للمصابين بالنسبة خاصة القلق هو و أال النفسية المتغيرات من مهم بمتغير

 بالقصور لمصابينا: مثل عندهم بكثرة نجده الذي المزمنة باألمراض

 خالل من لديهم الحالة هذه ىعل للتغلب إستراتيجية وضع ثم ومن ، الكلوي

 .  لهم النفسية العالجات بعض تقديم



 عند القلق بخطورة اإلشعار في أهمية للبحث نإف التطبيقي الجانب أما -

 تستدعي سلبية مضاعفات من عنها ينتج وما الكلوي بالقصور المصابين

 لعملية منهم الخاضعين خاصة النفسي التكفل تحت وضعهم ضرورة

 . الكلوي الغسيل

  : يلي مافي فتتلخص بحثنا أهداف أما

 المصاب الراشد لدى السمة قلق و الحالة قلق حدة تقدير محاولة -

 .  المزمن الكلوي بالقصور

 الكلوي بالقصور المصاب للراشد النفسي الجانب على الضوء تسليط -

 .  المزمن

 الراشد نفسية على المرض يخلفها التي السلبية اآلثار على التعرف -

 .المزمن الكلوي بالقصور المصاب

 .  التطبيقي الجانب و النظري الجانب بين الربط -

 األخرى العلمية البحوث أمام المجال فتح دراستنا لموضوع يمكن -

 . مختلفة متغيرات في للبحث

 :  الدراسة لمتغيرات اإلجرائية التعاريف-5  

 يكون مزمن عضوي مرض هو  : المزمن الكلوي القصور 5-1  

 يستلزم مما دائمة  بصفة تلفها إلى يؤدي ،الكلىىمستو     على

 ، عن اناتج يكون قدو ، الكليتين عمل لتعويض التصفية بالة ستعانةاال

    .  السكري أو الدم ضغط ارتفاع ، ذاتها حد في الكلية بنية إصابة



 ويـالكل القصور من انيـيع الذي الشخص ذلك هو : الراشد 5-2 

 قسم ، طولقة محمد زيوشي بمستشفي التصفية لعملية يخضع و  المزمن

  .سنة 50 – 25 بين عمره يتراوح الذي وهو سنوات عدة منذ الدم تصفية

 الذي الشديد الخوف و بالتوتر اإلحساس هو : الحالة قلق - 3 -5

 عملية على إقدامه حين المزمن الكلوي بالقصور المصاب الراشد   ينتاب

 . سبيليرجر اختبار يظهرها التي الدرجة هو و)  الدياليز ( التصفية

 الكلوي بالقصور المصاب الراشد استعداد هو : السمة قلق -4 -5

 خالل من تظهر التي الدرجة هو و له كمهدد معينة مواقف إلدراك المزمن

 . سبيليرجر اختبار

 :   الدراسة حدود -6  

 :  كاألتي الدراسة حدود كانت

 ، حاالت خمس) 50( على الدراسة اعتمدت: البشري المجال 6-1

(  ، سنة 50- 25 بين أعمارهم تتراوح ، واحدة أنثى و ذكور أربعة

 و المزمن الكلوي القصور من يعانون ) سنة 30 يقدر رـمـع طـمتوسب

 . قصد عن اختبارهم تم

 زيوشي بمستشفي الحالية الدراسة أجريت  : المكاني المجال 6-2

.  االصطناعية بالكلى الدم تصفية مصلحة ، بسكرة والية بطولقة ،محمد

 و 2009-01 - 01 بدأت و 2009 فريلأ 26 في المصلحة هذه تأسست

(  العامة األمانة في موظفة ، المصلحة رئيس من المصلحة هذه تتكون

 ، ممرضين تسع )09( ، ةينفس أخصائية ، أطباء ثالث) 03( ،) سكرتيرة



 عدد أما .نظافة أعوان اثنين) 02(و نـاألم أعوان نمـ اثنين) 02(

 عشر سبعة) 17( بمعدل مريضا وثالثون ثالثة) 33( فيقدر المرضى

 .  تصفيةلل آالت سبع) 07( على موزعين يوميا مريضا

 ابتداء الدراسة لهذه النظري الجانب إجراء تم : الزمني المجال - 6-3

 تم التطبيقي الجانب و 2011 -02 -07 غاية إلى م 2010-11- 23 من

  . 2010- 07-15 تاريخ غاية إلى م 2010 -06- 27 تاريخ من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تمهيد

 ثناءأ اإلنسان يصيب الذي االضطراب و بالتوتر تتميز نفسية حالة هو القلق    

 هذه في التحكم من الفرد تمكن فإذا ، األسباب متعددة و مختلفة لمواقف تعرضه

 يزول ألنه  ذلك شخص أي يصيب قد و. عاديا القلق عد آثارها من سلم المواقف

 وسائل تكون فيها التحكم في الفرد عجز ان اما العارض، السبب او الموقف بزوال

 في تصدعا و عصابا ستكون االضطراب نتيجة فان معدومة او ضعيفة لديه الدفاع

 و النفسية لالمراض عرضة يجعله الذي و للشخص السوي السليم البناء

  .السيكوماتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :القلق تعريف

  :لغة.1

 غيره أقلقه و قلقا بات يقال و النزعاج،ا.القلق:منظور البن العرب لسان على ورد

 مكان في يستقر ال ان القلق و حركه:قلقه و مكانه من الشيء أزعجه،أقلق اي

 .فقلق اقلقه قد و واحد،

 نحتاجو ان قبل أغمادها في حركوها اي الغمد في السيوف أقلقوا:لعلي حديث وفي 

  )13،ص2009الدين، نور زعتر(.سلها الى

  :اصطالحا.2

  Freud:فرويد فتعري.*1

 التي المواقف خالل يكونه و الفرد يكتسبه الؤلم االنفعال من نوع هو القلق"

 تظهر خارجية اخرى و.الفرد بها يحس داخلية جسمية تغيرات تصحبه و يصادفها

  ."بوضوح مالمحه على

  ).126. 125ص.ص،2009 ،الخالدي محمد أديب(

  :يونغ كامل تعريف.2

 غير خياالت و قوى عقله تغزو حينما الفرد به وميق فعل رد عن عبارة القلق"

 المعقولة غير الالشعور سيطرة من خوف هو فالقلق.الالشعور عن صادرة معقولة

  ."البدائية االنسان حياة في باقية مازالت التي

  ).22 ص،2001 ،عثمان السيد فاروق(

 



  :Horny هورني تعريف.3

 مؤلمة احداث او مواقف عن ناشئة الفرد المن مهددة خبرات رد عن عبارة القلق

  ."الطفل لنشأ االولى المراحل منذ تبدأ

  ).81 ،ص2009الين، سعد دالل -الخالدي فؤاد اهللا عطا(

  :Thorn ثورن تعريف.4

 الفرد يتوقعه مما ينشأ احداث،فالقلق من يحمله ما و المستقبل من خوف هو القلق

  ).الماضي خبرات عن ناشئا ليس القلق ان أي.( المستقبل احداث  من

  ).126ص،2009 ،الخالدي محمد أديب(

  ."بالحياة للشعور العميق الكف ذلك هو القلق": شيلر تعريف.5

  .)227 ص،2002 ،رضوان جميل سامر(

  : االجتماعي و العلمي بمفهومه القلق.6

 العقل و متطورة نفسية خصائص تتطلب النها ذلك البشر بها ينفرد صفة هو

 و التخيل و التمييز و التفكير و االدراك و الوعي وظائف من له بما البشري

 لم االشياء توقعات و تصورات خلق من صاحبه التبصر،يمكن و التعلم و التذكر

  .مقدمات من يتبعها مما استنتاجا و استنباطا.الواقع ارض على بعد تحدث

 )86،ص2005غانم، حسن محمد(

 

 

  



  :زهران حامد تعريف.7

 قد رمزي او فعلي خطر تهديد توقع نتيجة مستمر و شامل توتر حالة هو القلق

  .عضوية و نفسية اعراض و غامض خوف يصحبها يحدث،

  ).169 ،ص2001اهللا، عبد قاسم محمد(

 المريض يستطيع ال خوف يصاحبها الشديد التوتر و االرتياح عدم من حالة هو. 8

  .سيئة بتوقعات الشعور و عنه التعبير

  ).200ص،2001،ملحم محمد سامي(

  .الفشل و الشر توقع و الضيق و الخوف بين مزيج هو.9

  ).151،ص2001، شاذلي محمد الحميد عبد(

 الفرد لدى سارة غير انفعالية حالة هو القلق أن السابقة التعريفات من يتضح.10

 نتيجة بالطمأنينة شعوره ومدى االجتماعية عالقاته و ادائه مستوى في تؤثر

 ام واضحة المواقف هذه كانت سواء حياته خالل اغطةض نفسية لمواقف تعرضة

 خارجية اخرى و الفرد بها يحس داخلية تغيرات احداث الى يؤدي مما غامضة

  .مالمحه على تظهر

  

  

  

  

  



  

  : القلق أعراض-2

  :الجسمية األعراض -1.2

 من بالعديد ترتبط و شيوعا القلق أعراض أكثر هي الجسمية األعراض إن

 :منها و الوظيفية األجهزة

  :في تتمثل:الهضمي بالجهاز مرتبطة أعراض-1.1.2

  .البلع صعوبة -

  .الحلق في بغصة الشعور -

  .انتفاخ -

  .االمساك و االسهال -

  .شديدة مغص نوبات -

  )89 ،ص2006ربيع، شحاتة محمد(

 .الشهية فقدان_

  .الهضم عسر_

 التقيىء يكون ثحي معينة النفعاالت الفرد تعرض كلما تتكرر التي التقيىء نوبات_

 الوظائف في الخلل هذا و معين شخص من باالشمئزاز الشعور على رمزية عالمة

  .المعدة في قرحة الى تؤدي قد المعدية

  )105 ،104 ص ،ص2004، شربت الغني عبد محمد ،اشرف علي محمد صبره(



  :التنفسي بالجهاز مرتبطة اعراض.2.1.2

 .التنفس سرعة_

 ,النهجان_

 ,اإلغماء أحيانا و كررةالمت التنهيدات_

  )89 ،ص2006ربيع، شحاتة محمد(

 .الصدر ضيق_

 .الهواء استنشاق على القدرة عدم_

  .الكاليسيوم قلة و الدم حموضة تغير و Co2 طرد الى التنفس سرعة تؤدي_

  )105 ،104 ص ،ص2004، شربت الغني عبد محمد ،اشرف علي محمد صبره(

  :التناسلي البولي بالجهاز مرتبطة اعراض-5.1.2

  .التبول في الشديدة الرغبة رغم البول احتباس_

 .الجنسية الوظائف في الخلل و الجنسية االهتمامات تناقص_

 .االنتصاب ضعف او الرجال عند كالعنة الجنسية القدرة فقدان_

  .انتظامه عدم و الطمث اضطراب و المرأة عند الجنسي البرود_

  )105 ،ص2004، شربت الغني عبد محمد ،اشرف علي محمد صبره(

  

  



  :الحركي و العضلي بالجهاز مرتبطة اعراض -6.1.2

 .الظهر و الساقين و الذراعين و بالرقبة آالم-

 .الجسدي ا����ك  و  االعياء_

 .تقطعه و الصوت ارتجاف و الرعشة_

 )105 ،ص2004، شربت الغني عبد محمد ،اشرف علي محمد صبره(

  :دوريال القلب بجهاز مرتبطة اعراض-7.1.2

 .الصدر في اليسرى الناحية من عضلية آالم-

 .النبض و القلب دقات من كل لسرعة الحساسية فرط_

  .الدم ضغط ارتفاع_

  )104 ،ص2004، شربت الغني عبد محمد ،اشرف علي محمد صبره(

  : الصماء بالغدد مرتبطة أعراض 8- 2-1

 الدرقية الغدة فرازا زيادة أهمها من و الصماء الغدد أمراض من كثيرا القلق يسبب

 الغدة( الكلوية فوق الغدة في االدرينالين هرمون زيادة مع السكري البول ،و

  ) .     الكظرية

  )144عكاشة،ص احمد(

  

  



  :  الجلدية األعراض 1-9- 2

 الشباب، حب منها الجلدية االمراض من كثير نشاة في أساسيا عامال القلق يكون

 بعالج يهتمون االطباء يجعل ،مما الشعر سقوط و البهال الصدفيةو االكزيما،و

  .لمرضاهم النفسية الناحية

  ) 144 ،ص عكاشة أحمد(

  :السيكوسوماتية االعراض- 2-2

 التي العضوية االمرض تلك أي السيكوماتية االمراض عليها يطلق فيما تتمثل

 الصدرية،الربو اعراضها،كالذبحة زيادة في دورا يلعب او القلق يسببها

 و المعدة السكري،قرحة المفاصل،البول التاجية،روماتيزم الشرايين الشعبي،جلطة

  .العصبي الشهية النصفي،فقدان الصداع العصبي، القولون و عشر االثني

  )105 ص ،2004، شربت الغني عبد محمد ،اشرف علي محمد صبره(

  :النفسية االعراض-2.3

 .االرق_

 .الكوابيس و المزعجة االحالم_

 او المغلقة او المفتوحة االماكن في التجول او وحده السير او النوم من الخوف_

  .الموت من الخوف او) السرطان،االيدز( االمراض من الخوف

 التفه اعصابه يفقد و ضوضاء الي حساس المريض يصبح حيث العصبي التوتر_

  .االسباب

  



 . بسرعة ينسى يصبح حيث التركيز على القدرة عدم_

  .المهدئات تناول_

 )90 ،ص2006ربيع، اتةشح محمد(

 .االسترخاء على القدرة عدم_

 .الصداع_

 .الراحة بعدم الشعور و االستقرار عدم_

 .الضيق و االكتئاب_

 و االجتماعي توافقه على تؤثر كما العمل و االنجاز على الفرد قدرة تدهور_

 .االسري و المهني

    .المرض توهم_

  .التردد و الشك_

)Html.19:33.16/12201068- العام القلق باتاضطرا -

Rttp//www.Se77ah.comlart(  

 .بالعجز الشعور_

 .االنفراد و بالعزلة الشعور_

 .احيانا التشاؤم و الظن سوء_

  .التصميم و المحاكاة في  اضطرابات_

 )176،ص2001اهللا، عبد قاسم محمد(



  :القلق أسباب-3

  :اهمها من و القلق اسباب تعددت

 من يعانون القلق مرضى اخوة من %15 ان راساتالد بينت: الوراثي االستعداد*

 تصل التوائم عند القلق اسباب ان سلتيو شيلدرو. من كل اكد و المرض، نفس

  .القلق في دور لها الوراثة فان ثم من و %50الى

  ).تربويا -عاطفيا-اقتصاديا( الحادة الخبرات و للحوادث التعرض*

 وظروف الذات تحقيق عدم و لمثاليةا الذات و الواقعية الذات بين التطابق عدم*

  .الحرب

  )399، 398ص ،ص 1977زهران، السالم عبد حامد(

 ما هذا و نفسه القلق كبت عن العجز و القلق يحدث الذي السبب الشخص كبت*

 عن الرفض و الفعل رد تكوين و النقل و الكبت:مثل الدفاع آليات عجز على يدل

  .الماضي يف مؤلمة خبرات الى ذلك يرجع و قيامها،

  )171 ،ص 1994، عشوي مصطفى(

 او) جنسي اشباع عدم( جنسية ممنوعة رغبات عن التعبير نتيجة العقاب توقع*

  ).اخالقي غير سلوك ارتكاب او ممنوعة دوافع(  عدوانية

 البيئية و الثقافية و الحضارية الضغوط و الواقعية الحياة في الموجودة االخطار* 

  .جسمية آالم الى تؤدي حالية فمواق من ينشأ الحديثة،أي

  ) 496 ،ص 1980، خزام ،نجيب عمر ،محمود الطواب سيد ترجمة فيدرف(



 والخوف تعززه و الطفل هذا تدلل تقوم أسرته في الطفل نشأة انحراف*

  .خصائصه من الخوف يصبح و المواقف مواجهة من يخاف عليه،فينشأ

 شتى في المشاركة على قدرته في بالنقص يشعره مما البدني التكوين في الشذوذ*

  .القلق يشوبه و النقص هذا يالزمه حياته،و أمور

 في تترك التي و غيرها و الظالم أو بالحيوانات الطفل كتخويف التربية سوء*

 . الموقف ذلك مواجهة القلق،حين له تسبب سيئة ذكريات الطفل مخيلة

 تبعث افكار من الفرد مخيلة في مايترتب هو الذاتي االيحاء كان سواء االيحاء*

  .المصدر الخارجي المكتسب االيحاء ،او القلق نفسه في

 من االولى:وجهتين من القلق حاالت احداث في اثرها يبدو و العضوية ضااالمر*

 الوجهة الخاطىء،و االيحاء تأثير تحت الواقع  النشأ المنحرف المريض وجهة

 على واقع التسممي تاثيرها كوني التي االمراض و الشديد االعياء حاالت:الثانية

 جبل محمد فوزي(.التكيف و التقدير يفقد و نفسيته المريض،فتضطرب عقلية

  ) 136، 135 ص ،ص 2000،

  :للقلق المفسرة النظريات-4

 نظرية نجحت قد و االتتجاهات و المدرس باختالف القلق الى النظرة تختلف

 النظرية و السلوكية النظرية كذلك و" فرويد" ايدي على بخاصه و النفسي التحليل

 االكلينكية و الجسمية و النفسية الجوانب مختلف على الضوء القاء في المعرفية

  .للقلق

  ) 81 ص ، 1999، احمد كامل سهير( 

 



  :النفسي التحليل نظرية-41.

 الى فرويد ينظر القلق،و لمصطلح استخداما النفس علماء اكثر من" فرويد" كان

 صفوها يكدر او الشخصية يهدد ان يمكن قادم بخطر انذار ارةاش باعتباره القلق

 االفكار و" الهو" دوافع ان تعني الفرد بها يشعر عندما القلق فمشاعر.االقل على

 من تقترب كبتها على" األعلى األنا" مع بالتعاون"األنا" عملت التي و مقبولة الغير

 تقوم هذا وعلى.دفاعاتال اختراق في تنجح ان توشك و الوعي و الشعور منطقة

 مزيدا لتحشد األعلى األنا و األنا الكابتةممثلة للقوى االنذار بوظيفة القلق مشاعر

  . الالشعور اسر في االفالت في النجاح و المبكرات دون لتحول الدفاعية القوى من

. 93 ص ص ،2004 ، شربت الغني عبد محمد ،اشرف شربت علي محمد صبرة( 

94 .(  

 ان يرى و المجتمع و الفرد بين الدينامي التفاعل من ينشأ القلق ان "أدلر" يرى* 

 للتغلب و عامة بصفة  البالغين و للكبار بالنسبة عجز و بضعف عادة يشعر الطفل

 و بالنقص شعوره  على يتغلب السوي ،فاإلنسان سرية طرق يسلك العجز هذا عن

 به المحيطين باآلخرين لفردا تربط التي االجتماعية الروابط تقوية طريق عن القلق

 المجتمع الى االنتماء حقق إذا بالقلق يشعر ان بدون  يعيش ان الفرد يستطيع و

  .فيه يعيش الذي

 االساسية المكونات الى موجهة تكون انفعالية استجابة القلق ان هورني ترى و* 

 بالعجز،الشعور الشعور:" عناصر 03 الى يرجع القلق ان و.للشخصية

  ".بالعزلة الشعوربالعداوة،



 البيئة مع الديناميكي التفاعل خالل من تتكون الطفل شخصية ان سوليفان يعتقد* 

 التي السلوكية العادات بعض اكسابه الى تؤدي تعليمه و الطفل فتربية به، المحيطة

  .الوالدان يستحسنها

 قلقال الن الوليد في آثاره تنعكس االم لدى موجود يكون عندما القلق ان يرى و

 هدف ان الى سوليفان يذهب و الطفل، و االم بين العاطفي االرتباط خالل من

 من التوترات تنشأ و امنه يهدد الذي التوتر شدة خفض هو االنسان

 حاجات عن الناشئة التوترات خفض و القلق، مشاعر عن ناشئة توترات:مصدرين

 مبدأ:"اسم عليها اطلق التي و سوليفان نظرية في الهامة العمليات من يعتبر القلق

 و االنسان حياة في االولية المحركات احد هو سوليفان نظر في القلق و" القلق

 في كامل اضطراب الى يؤدي فانه الكلي الشامل القلق اما.الخطر عن يبعده

  .عقلي عمل باي القيام او السليم التفكير عن عاجز الشخص يجعل و الشخصية،

 الذات  نظام ان يعتقد و. Self System"الذات نظام"هو مصطلحا سوليفان وقدم

 موافقتهم و اآلباء رضا عدم عن الناجمة القلق بواسطة فردية صورة في يتشكل

  .رضاهم و اآلباء محبة عن الناجمة الطمأنينة مشاعر وعن

  .)24ص23 ص 22ص ،2001،عثمان السيد فاروق( 

  :السلوكية النظرية-2.4

 الفرد فيها يعيش التي البيئة من متعلم سلوك بانه لقالق الى السلوكية المدرسة تنظر

  االشتراط ضوء في القلق يفسرون سلبي،حيث و ايجابي  تدعيم من شروط، تحت

 على قابال الجديد المثير ويصبح اصلي بمثير جديد مثير ارتباط هو و الكالسيكي

  .االصلي بالمثير الخاصة االستجابة استدعاء



 يثير ان طبيعته من اخر بمثير يرتبط ان يمكن حايدالم المثير ان يعني هذا و

 على قادرا يصبح و المخيف المثير صفة المحايد المثير يكتسب بذلك و الخوف

 و الشعور هذا من يثير ال االصلية طبيعته في انه مع.الخوف استجابة استدعاء

 الموضوع .له يعرض عندما بالخوف يشعر نجده العالقة هذه الفرد ينسى عندما

 الخوف بطبيعته يثير ال الموضوع هذا كان لما و الشرطي المثير بدور يقوم الذي

  .القلق هو و المبهم القلق بهذا سيستشعر الفرد فان

 ) 94 ص ،2004،شربة الغني عبد محمد اشرف-علي محمد صبرة(

 حافزا يمثل ناحية من فهو مزدوج بدور يقوم القلق ان واسطون و بافلوف يرى و

 القلق ان هو السلوكيون اكده ما اهم لعل و.للتعزيز مصدرا يعد اخرى ناحية من و

 .الفرد عند  القلق مصدر تحدد مؤلمة شرطية استجابة هو

  )83 ص، 2009 ،العلمي الدين سعد دالل-الخالدي فؤاد اهللا عطا(

 يختلف ال القلق ان السلوكية المدرسة اصحاب من هما و" ايزيك" و" فوليه" يرى

 ومنتشر هائما اصبح قد القلق.االمراض في ما وكل ،)فربياال(فالخوا عن

 االصلي المثير مع التوالي على ظهرت البيئة في المثيرات على التعميم،الخوف

 من اشتراطي خوف الشخص لدى تولد اذا المثال سبيل فعلى الخوف سبب الذي

 أخرى مثيرات ذلك بعد تصبح ان يمكن السفن فان للغرق تعرضه نتيجة الماء

 سفهي األشجار، فوق العصافير ثم  الشاطئ على األشجار ثم كالشاطئ

 يصبح حتى للخوف الباعثة المثيرات دائرة اتسعت هكذا للخوف مثيرة موضوعات

  .قلقا فيصبح خوفه مصدر تحديد يستطيع ال شيىء كل من خائفا

  )85-84 ص ص1999،الداهري حسين صالح(



 ينتج المرضي القلق ان غيرهم و" وركس شافرود" امثال الجدد السلوكيون يرى و

 االخير هذا يشعر حيث طفولته اثناء الفرد يتلقاها التي المفرطة الحماية عن

 يصبح حمايته في ماال تفرط الذي فالطفل  الخارجي  العالم مواجهة عند بالخطر

 وال الخاصة قوانينه و باحكامه المجتمع مع التعامل الى طريض سوف و مرهقا

   القرارات خاذات يستطيع

 له يوفر الذي التكافلي بالوسط مرتبطا مازال النه المجتمع عليه يفرضها التي

  .بالقلق يشعر  الخارجي العالم في التفكير فبمجرد مطلبه

  ) ،126ص1996 ،الغفار عبد السالم عبد( 

 اثنين طورين في تسير التعلم عملية ان يفترض" لمارو"العاملين نظرية حسب و

 كل لدى يحدث كما او-صادم حادث خبرة الى استناد يحدث  االول رالطو ففي

 تقريبا انسان كل لدى يحدث كما او -صادم حادث خبرة الى استنادا  تقريبا انسان

 فعل وردت موقف بين ارتباطا القلق او للخوف مسبب  موقف خبرة الى استنادا

 الحدث ان يدي،ذلكالتقل االشتراطي االرتباط هذا على العلماء يختلف و.القلق

  .مزعجا وضعا انسان كل لدى للخوف المسبب

 بعض ان حيث ، اضطراب نشوء في االهم الطور هو و الثاني الطور في و

  .الموقف هذا بتجنب يقومون انما للقلق انفسهم يعرضون يعودون ال االشخاص

  )240 ،ص 2002 ، رضوان جميل سامر(

  

 

  :الوجودية اإلنسانية النظرية-3.4



 في تحقيقه الى االنسان يسعى الذي النهائي الهدف ان االنسانية مدرسةال ترى

 الهدف هذا لتحقيق الفرد محاوالت يعوق ما كل فان لذا و وجوده تحقيق هو الحياة

 و بالحاضر ترتبط مثيراته و  القلق عوامل فان ذلك وعلى.قلقه يثير ان يمكن

 و الماضي الى القلق اسباب ردت اللتي السلوكية و النفسي التحليل بعكس المستقبل

 عن االنسان بحث المدرسة هذه اصحاب عند بالقلق المرتبطة العوامل اهم من

 سيكون  فانه المغزى هذا الى  االنسان يهتد لم واذا لوجوده هدف او لحياته مغزى

  بالتناقضات لحياته مغزى الى االهتداء في االنسان فشل يرتبط و  القلق فريسة

 التكافؤ عدم من واضحة بدرجة تتسم التي الكبرى الصناعية لمجتمعاتا في القائمة

  .العزلة ،العجز،و بالضآلة يشعر االنسان يجعل مما العمل ارباب و العمال بين

  )96ص،2004،شربت الغني عبد محمد اشرف– علي محمد صبرة( 

 قلقال و تجنبها على الفرد يعمل سارة غير حالة هو"مبلر و دوالرد" عند القلق و

 الكثير يأخذ قد الصراع الصراع،و نتيجة القلق يحدث و لالكتساب قابال او مكتسبا

 هذا ان االحجام،اال االحجام، صراع او ،االقدام، االقدام صراع:مثل األشكال من

 هذا من مفر  هناك يكون ال و القلق الى تؤدي التزان عدم من حالة يولد الصراع

  .خرىا مرة االتزان. يعود حتى الصراع

  )83 ،ص 2004 ،العلمي الدين سعد دالل الخالدي فؤاد اهللا عطا(

  :المعرفية النظرية-4.4

 العديد على اثر حيث.المعاصر النفس علم في قويا اتجاها المعرفي النفس علم يمثل

 و  التحليلية المدرسة من" سوليفان"ذلك من و مختلفة مدارس من المنظرين من

 تعددت و المعرفية  االتجاهات تعددت كما كية،السلو المدرسة في" باندورا"

 و النفسية االضطرابات و القلق هو المجال هذا في يهمنا ما اهم لعل و اغراضها



 في وزنا االنسانية المعرفة اعطو الذين النفس علماء من"  كيلي جورج" يعتبر

 لمختلف قابل حدث أي ان يرى حيث المرض و السواد حالتي في الشخصية تفسير

 في طريقة من باكثر تفسيره يمكن للقلق االنسان تعرض ان يعني وهذا لتفسيراتا

 بالطرق نفسيا توجه الشخص بها يقوم التي العمليات ان يرى الواحدة،كما الحالة

 و توقع عملية اال ليست القلق عملية ان اعتبار على. االحداث فيها يتوقع التي

  .المستقبل من خوف

 معبرا تفكيرا يعتبر الذي الخوف تنشيط مع يظهر نفعالا القلق ان" بيك" يرى و

 معقولة تبدو المخاوف و القلق اعراض ان يرى و محتمل خطر تقديم او تقويم عن

 من نفسها عن تعبر قد التي و  الخطر موضوعات تفكيره تسود الذي للمريض

 و التفكير او التمعن على القدرة انخفاض و بها المتصل التفكير تكرار خالل

  .بموضوعية تقويمها و فيها المتعقل

 أي ادراك الى يؤدي الذي الحد الى للقلق المحدثة المثيرات تعميم الى يؤدي هذا

 مع الخطر مفهوم او بتصور مرتبطا يبدو  المريض مهدد،فانتباه موقف او مثير

 انتباه معظم  توقع او تثبت يسبب و. الخطيرة بالمثيرات الدائم البال انشغال

 القدرة من  كثيرا بفقد فانه بالخطر المتصلة المثيرات و المفاهيم على المريض

 اخرى مثيرات الى او داخلية اخرى عمليات على فكره ينقل ان  على

 االخطار و المآسي تهويل الى الميل مع فيه مبالغ الخطر فموضوع.خارجية

  .الحقيقية لالخطار مساوية جعلها و االفتراضية

  )142 .141ص ص،2009، فرج حسن اللطيف عبد(

  

  



  ):االجتماعي التعلم( المعرفية السلوكية النظرية-5.4

 ركز حيث السلوكية و المعرفية االستراتيجيات و المفاهيم بين النظرية هذه دمجت

 الذي بالمالحظة التعلم هو و التعلم من آخر نوع دراسة على زمالئه و" بندورا"

 فليس الكالسيكي و االجرائي الشتراطا من كل عن للتعلم،يختلف اساسيا نمطا يعد

 ظهر لقد و يكتسب، حتى االحوال كل في خارجيا السلوك يعزز ان بالضرورة

 النفسي المرض تطور و السلوك اكتساب في بالمالحظة التعلم دور بوضوح لديه

 اي من الرغم على اآلخر الفرد في بقوة يؤثر قد مثال قلق صديق فوجود البشر في

 تلعبه الذي الدور على النظرية هذه ترتكز و التاثير هذا بمثل واعيا يبدو ال منهما

 المثال سبيل على و بها، نقوم التي االختبارات في ذاتنا حول مشاعرنا و افكارنا

 بها ظهر التي الكيفية حول توقعاتهم و اتجاهاتهم النفسسين المرضى لدى فان

 آثار ثالث" بندورا" بحث دق و. تغييره على قدرته احتمالية و المضطرب سلوكهم

 العقاب سبق ممنوعة سلوكات جديدة،كف استجابات تعلم: بالمالحظة للتعلم

 .المالحظة حصيلة في استجابات ظهور عليها،تسهيل
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;، وا��� ت�Y( �!5��� �� ه�o ا���اآI Y; ا�!
 ت �
;، وا�" ر ادر�"��

� آ �
; �� �EBة ا��m، وأن ا�"���kت ��cوج د ا _� ،m��8 �� ا�t ءYأي ج

 �oه� 8$� �� ت ازن ه 	
ا�(�@	 �� أ��5ب �-�k ا��cاض ا�".!
	 وا�-$7
	
5A-ت ا�Rص �ا��.... ا� �� �
-��ت وآ� ذ��r� �"$-T� n; أ�Z �; ا���:; ا��+9

 �

ا��.$�D	 A8 ص� ا�W$7 وا�آ�<�ب، �� إن ا�T$!�ت ا�:����=
	 ت(ث ت+9
�ه� ��^

�ف �cا _�B &إ� +T$� ���
5
	، وأحA-ت ا�Rص �و������� ا� 	
"�ت ا�:����=Eا�

5
	 ا�� ص$	 �
; �EBة ا��m، وا��
5 ت�R س وا��m ا�E ي ��$7
� ا��.-��ت A-ا�
 	
$�I W��b ;I ة)�)Eا�	
  .ج�اح

)،	*�:I )�136، 135، ص ص1976أح(  

  

 



� ا��� وا��ف -5��  :ا��ق 
��Z��E ا�W$7 �_ ا�D ف إ�& درج	 آ5
�ة �� آ@
� �; ا�Icاض، �:Rه��          

��D$� ض ا�.�د�-�� ��)"I نyE"� ن��
  .ا����T��ن �5$
 ،	
"��� واض� ���-���� ،;
$A."� �
z ;
� �.� ;I �5رةI ف Dوا� W$7��� اء �
��ة I$& ا�(ث
�� أو ���"!5	 �7(رة ا���Aف وا�!Dوث ا�)� W$-�� ��
�.  

 )234، 232، ص ص ����2002 ج�
� رض ان، (

          a�ا��� آ 	
����cا 	ف، وح�& ا�$^ Dوا� W$7ا� &�!� �� ;
و�� �.�ق ��و�( �
  |$�A�� ،W��.�ا ا�oت-�ف �@� ه � Zودرا��ت Z5�و�( ��� آ��Angst  -� �"

 |$�A� م �{ول)D�ا� 	�Y
$Tا�� 	إ�& ا�$^ |$�A�ت� ��7 ا� ��)"Iف و Dا�
Anxiety   |$�A� ���@$و�Fear   ;� ت�$�A�ج�ى ��7 ا� 	
، و�� ا�$^	 ا�-��

 |$�A� ج���� 	�Y
$Tا�� 	ا�$^Anxiety  |$�Aو� W$7إ�& ا�fear  ف Dإ�& ا�.  
 )233، ص ����2002 ج�
� رض ان، (

�5 آ� �; ا�W$7 وا�D ف ح��	 ا�.-��
	، ت!�@�ر I"( ا�E- ر � ج د 8�� و�-�         
	� �Iو 	
  .��(د ا�CDE و�(�-��T��R� Z	 وا�!$ ك ات�TهZ وت�ا�Z7 ت^
�ات �.!

  )174، ص �2001�( 5I ���B(ا~، (

          �� ;
أ�� �
�� �CD ا�.�وق �
; ا�W$7 وا�D ف �
�:; إج��ل tراء ا��5ح@
  :ا�ت�

�D ف �5Iرة I; *- ر �"I aA$& ا��ض� ح
1 �5(و آ�د �-� ��@
�ات ا -1

	 �(رآ��، �
"�� �"�kون إ�& ا�I W$7$& أ�Z *- ر ���5 -Bووا 	
7
(دة، ��ه�ة ح7�
���z، ذو 8 ف �!��� �; ��T ل وأن هoا ا�E- ر �"I aA$& ا��!��57 أآ@� 

  .�; ا��ض�
2- "
(د �� �
(د إن ا�D ف �"I +E; � ض ع أو �@� �
z �
@� ;� +E"� W$7ا� ��

��-"& إذا ا����ع ا�.�د أن �(د ا�� ض ع ا�oي �@
� T� Z��� ،Z� 8( ص- �	 �� 
Z7$B د)  .ت(�(ي ا�� ض ع ا�oي �


"�� ��-oر ت(�( �A(ر  -3� ،Zض ح � ZI ف أو � ض Dر ا�)A� )�)�!�� ت
Zوا���� Zض �^� W$7ا�.  

4- c ل bت(وم ���ة أ W$7ا� 	��T�ا� <Bا �د، �� �)� �
^��� Z�)� 65ت�ت � ���
��� �

"�� ا����T	 ا�D ف �Br�	 تYول �Yوال ا�� ض ع ا��@� ،	��I.  

5-  ;� C$D�$� �"
أن � اB> ا�D ف ��:; أن ت(�_ ا�.�د إ�& أن �!$n �$ آ� �-
B)ا� Z���-� ن ا�.�د �-(م�� W$7ا� <Bأ�� �� � ا ،��"I أو ا���-�د 	.
D�ات ا��

7	 ا��@


� ا�I YT-� Z��� ،W$7; ات
�ن ا�!$ ك ا��"��a أو ا�:> ���5-�د ه�o ا��@
�ات @� ���



��5"Tأو ت.  
) ،j��* �"^5( ا�I )�  )91، 90، ص ص 2004ص��5 ��( I$�، أ*�ف �
6- 	

 � ج!
  :ه"�ك ��وق �� ا�"�ح
	 ا�.
  :�� ا�D ف ا�R� )�)Eح`* 
  .�C7 �� ض���ت ا�a$7 وض^6 ا�(م -
- Dءارت��zإ 	إ�& ح�� ���
  .�ء �� ا�-�Rت ��� �rدي أح
  :�� ا�W$7 ا�R� )�)Eح`* 
- a$7ز��دة �� ض^6 ا�(م وض���ت ا�.  
  .ت ت� �� ا�-�Rت �_ ت.Y وI(م ا����7ار وآ@�ة �� ا��آ	 -
)  )149، ص 2006�5I )( ا~ ، �T(ي أح�( �

    Tا� �� W$7ف وا� Dا� ;

C ��7ط ا�R�8ف �D$:; ت�ول ا�����و�):  
� ا��� و ا��ف: 01ا$#ول ر � ��   	�/. ن�,ط ا*خ)'ف 

Zوج 	�7ر��ا� W$7ف ا� Dا� 

  )ا��@
�( ا�� ض ع -1

�� ا���(�( -2Dوا�  

  ا��-��> -3

  ا��Aاع -4

  وا�����ار ا�(وام -5

6- a��"ت 	��T�ا��  
  
7- 	
ADEا�  
  
 وا��:
> ا�� اج�	 -8

�
z وف�-�  
  دا�$8
���z  
  � ج د
;�Y�  

�	^��5 �
D��� �� وتDا� 
  .وا���(�(
�

�ن � جZ ا��@:� 	
ADEا� 
��$��:�.  
 .ا�� اج�	 YT-��� ;I *- ر

  �-�وف
  �8رج�

  ��(د
a=�z  
  ح�د

a��"ت 	��T�ا�� _� 
�
��ا��@Dا� )Zج �ا�.(  

Zج � aا� T� دة)�  
  


�بz �@� اoر ه -Eا�  
 

  

  )175، ص �2001�( 5I ���B( ا~ ، (

 

 

 

  



6- ���  :أن�اع ا
          W$B ��"�� ،ى ا�.�د)� W$7ا� �
ت�-(د ت!�
�ت ا�W$7 ح!a ا�� اB> ا��� ت@


; �; ... ا����ن، ا�W$7 ا����oي ، W$B ا�� ت I � ف �(رس � �"@و�:; �� �

	 �$-(�( �; I$��ء ا�".f : ا�W$7 ه�� $
$�ث ا���cا j.E، وآ	�ا�! W$Bو 	��W$B ا�


; �; ا�W$7 و�I � وج د ;I ا���اث �� �I 
* W$7ن أآ@� أ� اع ا��I "ان ا�o�5 ه�-
  .ا�".!�

6-1- �23� و �� ا,4  :ت�6	5  �� ا

6-1-1- 	��   :W$B ا�

          �I ض �ا� W$7��� &�!� )Bobjective anxiety   W$7ا ا�" ع �; ا�oوه
 �-E
� Z� � �ED& أن �-� ZT�� a$ف، �@� 8 ف ا�.�د �; آ Dإ�& ا� Z"� ب�Bأ

� o"� مRkا� ;� 	��r� 	
��W$7 ، أو 8 ف ا�.�د �; ا�Rkم،أي �(ى ا�.�د �58ة ا�.-��
	� .�  .ا�

  )37ح!; �"!� ص (

ه  ا�ح!�س ���� ت� ا�oي �"��ب ا�.�د ح
; �: ن �I &$I ��)7�� �� أو          
�5 �(ث أو �58B��� ا �� . �: نoوه <B �وال ا�Y� ولY� �-
5�أي هoا ا�" ع ا�

$I W.أو ات 	

Z آ� �; آ�ت� و*��� ��A ره� ���	 ا��k� W$7ف أو ح��	 ا�.-��
	 ذات
5
-� و�E-� ��� آ� إ�!�ن �� �
	 و�Br�	 أ�Bب �� ت: ن إ�& ح��	 ا�D ف ا�.B �

6 ج��زه� ا�-�5A ا��!��7، و��
<�� �� اج�	 E"دي إ�& تr� �� )�)��ا� <Bا �

 	��
6 *(ة ا�E"دي إ�& تr� �� )�)��ر ا�)A� 	آ� ��د �; درج ��-E�!� ��� �-5ت
� رة �� ا�� اB> ا��� � اج���Dرة أو ا���(�(، . ا� �Dر ا�)A� والY� ولYت ��آ

  .ت�^
� ح��	 ا�W$7 �� *(ت�� وت�o�oب �5I ا��Y; ت5-� �$� اB> ا���(دة �$.�د
�� ~ �rاد ا���D(ي(I-   ،��$-84، ص 2009د�ل �-( ا�(�; ا�(  

         5� �Y
� )Bو ;� 	

� ��رة ت��
� Y��I�E ذاتz 	

$�5ج� �+�Z ح��	 ا�.-��

6 أو ا�9رة ا���Tزا�-�5A ا�Rإرادي او E"وا�:(ر أو ا��� وت 	
EDا�� ت� وا�

  W$7ا� 	ث ح��)
"� أو    state anxietyا��!��57، وت-� ��5"� CDEرك ا�)� ��)"I
�� أو ا���(�Dذى أو ا�cث ا)( ���"!5	 �Z، وتD�$> ح��	 � I �.B$& ا�Z ��:; أن �

 &$I _7ا��� ت  	7E�ا� <Bا � 	
ا�W$7 �� ا�E(ة وت�^
� �5I ا��Y; � ص.�� دا�	 �:�
Z
$I ة)E� 6^�  .ا�.�د وت

  )448، ص �1998�( ا�!
( 5I(ا��ح�;، (

  



6-1-2- �23  : �� ا

�23ه� ص.	 أو I(ة ص.�ت ����	 أو �:�!5	 تT� �� �:E� ��I  :ت�6	5 ا

	 ا�.AD* ل �$ كR8 ;� ت�.Aا� �oاد، وت5(و ه��cا ;� ��
z ;I �Y
�د وت�


"	 وهoا �D�$> �".�د ��8 �� -� 	
I���اج <Bا �� Zت-�ض )"I Z���T�ا�.�د وا�

; ا��cاد� Y
�� �"$-T� ��� <B �ذات ا�.  

  )302، ص �2000 زي ��( ج�5، (

�23
� �.� م � �-�ف �Z ا� : �� اz ر)A�أو ��55  ه  8 ف دا8$� ا� Rد أص�.
 � Z��58 ف أ�  �� �
� أو ��55 واض� ص��I �5را � ض� Z� )T� أن _
�و� �!�

Z:5 ت� 	ر� -*.  
) ،	�� I )�� )�  )78، ص 1996آ��� �

          ���A-ا� W$7��� 	�!ا� W$B &�!� ج��
$
5� a!حneurotic anxiety   أو
T� آ� $� ��Tاو ات �-
5b  ه  ا��-(اد ;�Y�ا� &$I 	
-� ا��-� W$7�A� ) رة ا���

	
  .ا��5Dة ا���ض
  )99، ص ��2001روق ا�!
( I@��ن، (

 	
ADEا� �� 	�ه  �trait anxiety    �5*�ة �� ا�!$ ك� W$7ا� 	�� ��kو� ت
وإن آ�ن ��:; ا��"��ج�� �; ت:�ار ارت.�ع ح��	 ا�W$7 �(ى ا�.�د �5I ا��Y; و*(ة 

	��
; �@Rآ�� أن ا�D*cص ذوي . ه�o ا�
��A-آ�� W$7ا� 	�� �� 	ت.-��ا� 	ا�(رج .
	�.D"�اد ذوي ا�(رج�ت ا���cد أآ@� �; ا)�� ��8 Zأ� &$I ���-دراك ا�p ن $��B.  

�� ~ �rاد ا���D(ي(I . ،��$-76، ص 2009د�ل �-( ا�(�; ا�(  

�5Iرة I; رد �-� ���(�( ��!� أو ��May  1950  Z�+� " <Aو�-�ف ��ي          

_  �-(م�7
�7، و����; ا�:j5 و�-� ا��Aا�Iت و� �!��� ا�Dا� _� a��"�ا�

  ".ا�CDE ��� � ض ح ا�5�cب ا��� أدت �Z7$7 وت ت��
  )5I73( ا��ح�; ا�-
! ي، ص (

  

  

  

  

  



6-2- �23� و �� ا,4  :أ:�اض  �� ا

6-2-1- �,4  :أ:�اض  �� ا

� �� B_، أو � ��ت W5!� �� W$B ح(و�9* z _$ج( ه � �����ة ا��
  .� �� ح

�ات ا���5*�ة ا� اض	 ا���
Yة * @�$� 	��T�إ� ا� W$7اض ا��Iث ت ت� وأ)� �

67� 	>
  .�� ا�5

�ات ا��!55	 وB( ت(ث * @���� W$-�ت ���c 	
=�T� 	7���� ت: ن �(ا�	 ا�" �	 �


	 �� ا�Icاض b�Eات ا��
ا�Icاض وح(ه� دون أي W$B ��ه� �� ح��	 ا��^
	

	 أو ا� اس �8ص	 ا��آ!  .أو ا�

ت�A�7 ا���Dوف ا���ض
	 r� &$Iرة واح(ة �-
"	 ��� أ�Bب إ�& ا�D ف ا�-�دي، * 
;�Yة �_ ا�)Eوف �� ا��D�ب ا�o�o�و�; ا�"�در أن ت.  

  .� � ج( أي اض��اب �.!� آ�� ه  ا��ل �� W$B ا�!�	* 
(ث W$B ا���	 �� أي �;* �.  

; ت* !"Tا� ;
(ث �� أي �;) �; ا�"!�ء%  66(�5��7 ا�� ز�_ ��!�و �� )Bو.  

�دة ا�� ارئ �$-Rج* I أو a
5�  .�; ا�"�در ز��رة ا�

6-2-2- �23  :أ:�اض  �� ا
 *	

� �� B-	، ت�7$=
	 ���ددة، ��ح$
	 �oآ�ه� ا�����،�; ا�Icاض ا����z _=�Bو:  

 �� �
z �=�T� _$-(ة، ه�اب ا���B_، أو ��I	 د�Bت ا�a$7، ص- �	 ا��".f، اض
�W$B �I�E ت(ث دون ا��@�رة ا��EI	، وI(م ا�تYان، � ��ت ا�-�ق دون وج د 
 &$I ة��

�ة أو ا�� ت، ا�E- ر �.7(ان ا�!�Dاض ا���cف �; ا Dح�ارة، ا�

f."ا�.  
ت:�ار �@� ه�o ا�" ��ت ������ار ��(ة *�� I$& ا�Bc أي � �( R8ل 9R9	 *� ر * 



C ا�W$7 ا�(ا8$� ا�:5
�، �; ح(وث I$& ا�Bc � ��ت آ5DE�� �Bcا &$I دة)�ة �
6

C ا�W$7 ا�(ا8$� ا�5!DE�� دة)� 	�
  .أو � �( �; ح(وث R9ث � ��ت �!

ا���Dوف ا���ض
	 �8ص	 ا�D ف �; � �	 ا��$_ ا��$�7=� و ا�D ف �; ا��cآ; * 
cا 	
و�&،وB( ا��Yدح�	 و� ت5(أ ا���Dوف ا���ض
	 إ� �-( �� ر ا�" ��ت ا���7$=

;�Yة �_ ا�)Eوف �� ا��D�ب ا�o�o�ت.  
 * �
"
وأ�Iاض ا� � اس ا���7ي ) أي ا�E- را�Yا=( ����-a(ا�آ�<�ب وا�" ر ا��

  .وه� ت ج( �� ح( �� �� أآ@� �; 9$@� ا���ت
 *	
��I 	أ9"�ء ا��اح  a$7ت ا���5� 	I��.  
�	، �� ت�ة* 
E� ،	-��� 	
5A-ا��-:���ت ا�.  
  .�"	 40إ�&  I12"( �(ا�	 ا�Icاض �; ���اوح ا�-�� * 
  .�; ا���ت �!�ء 180*  




�دة ا�� ارئ �-Rج ا�Icاض* Iو a
5�  .اح���ل أرج| ���Yرة ا�
)http://www.nafsany.cc/vb/archive/index.php/t19:0016/01/2011 ( 

6-3- �23� و �� ا,4  :ت�3�� س=��=��� ��� ا

; ا�W$7 آ!�	         � Y

وا�W$7 آ��	، . أ�Bم �5
$�5ج� �I Z���k$& أ��س ا���

7
; ��	 ا�W$7 أو ا�W$7 ا�-���A أو ا���Y; ا�oي ه  ا��-(اد * W$7$� و�7 ل أن
5
-� أو ات��T �$ آ� �T-� ا��-� W$7�A� ) رة أ���
	 I$& ا��5Dة b	
. ا���ض

	�z��  .وW$B ا���	 ا�oي ه  W$B � ض �I أو� ��-� �7�I )$& ا��kوف ا�
5
$�5ج�"و�-�7( � " ،W$7$� 	

� إ�& ا�.�وق ا�@���	 �!5
� �� ا�$��7Eت W$7ا� 	�أن �

 <Bا �ا� ��Tات 	��T�إ�& ا�� ��$

� إ�& ا���R�8ت �
; ا�"�س �� �Eت W$7ا� 	وح��
�� <Bا �ا��� �(رآ ��� آ <Bا �ت�+�9 ��� W$7ا� 	�و� ،W$7رت.�ع *(ة ا��� nدة و ذ�)

 	� A� ا��� ت: ن 	
�(رج�ت ��.�وت	 ح
1 ت"6E � ا��	 ا��^ ط ا��Dرج
 r

; ح��	 ا�W$7 و��	 ا�W$7 ه� ا���-(اد أو ا���� 	BR-ة، و��ى أن ا��
�8 <Bا ��

��	 ا�W$7 وت+o8 هW$7$� �o ا�oي ��k آ��"� وه  ��	 ا�W$7 و�!�@�ر ��@
�ات ��(دة آ
�"و��ى آn�o أن ا�D*cص ا�oي �-�� ن �; W$B ا�!�	 ���ون . ا�-BR	 *:� ا��"

 W$B �� ارا��أآ@� ت ت�ا وا�� a��^، و�:"�� �: � ن �� ا�	ر=�����o ا��5Dات ا�
ا�!�	 ا�-��� أو ا���ت._ وإن ا�CDE ا�oي �-��� �; �Y� W$B; � �: ن �67 أآ@� 

�T�ة �� ا��)* Z-د إ�& وض -
�� ا�oي �(رآZ وإ��� ���ج إ�& وjB أb ل �D$� 	�
	��T��5 ا��B.  

5
� �(ى ا�.�د و� ���k ��5*�ة �� ا�!$ ك !� j��9 إ�& ا��-(اد �
Eت W$7ا� 	�إن �
;�Yا��(اد ا� &$I و*(ت�� �(ى ا�.�د W$7ا� 	ت:�ار ارت.�ع ح�� ;I ��"� )B �� . Y
و���


� إ�& إدراك ا�-��� آ��(د ا�D*cص ذوي ا�(رج	 ا���ت���� W$7ا� 	�� �� 	-.
 ��� W$7ا� 	ا�� ت�، وأ�� ح�� <Bا �اد ت-�ض� ���cت�� و ������� ه� أآ@� ا�
�

5
	 وا���IYج A-وا� 	
EDا�� ت� وا� ;��ا����T	 ا�.-��
	 ت�!� ���I�E ذات
	 ت�
Br�  وه� Z�

6 ا���Tز ا�-�5A ا�oات� وز��دة ت"5E"�� <A�ت ��آ 	و���- 	�

  .ا�Yوال �5��z ر�z أ��� ��:�رة أ��م ا��"5
��ت
 	Tا�"�ت W$7وح��ت ا� 	�z��
	 ا�>
5
-	 ا��kوف ا�5b )�)آ�� �Bم �5
$�5ج� ��
 6^�
��Yت ا�(��ع ا��� ت!�I )I$& تa"T ا���:
� ;

"��� و�� 	BR-و�!� ا� ��"I

Bو a"T�دي إ�& �$ ك ا�r� ��وا��:�ر وا���7ط ا� j5:آ�� ;
5
$�5ج� �� Y
� )

� إ�& ت���_ ا������Tت Eت 	

	 ا�.-��$�I W$7��� ،W$76 و�.� م ا�^��.� م ا�

  .ا�!$ آ
	 ا��� ت(ث آ�د �-� �E:� �� �; ا��^ ط

� إ�& E� 6^�5
$�5ج� �
; �.� م ا��^6 و�.� م ا���(�( ح
1 إن ا�� Y
آ�� �


	 ا��� ��� درج	 �; ا>
�� ا�� ض �I، أ�� آ$�	 ا���R�8ت �� ا��kوف ا�5D�



�
�8 Zأ� &$I �8ص <B �� �

� إ�& ا��7(�� وا��.!E�� )�)ت�.  
    ) 24، 23، ص ص 2009زI�� � را�(�;، (

	
5
$�5ج� �� ت.!
� W$B ا���	 وW$B ا�!�	 �� ا�"�7ط ا����� 	��k� C
D$:; ت�و�:  

�س �!� ى ا�W$7 ا�oي �"�� I; ا��^ ط ا�".!
	 ا���  -B��9)ا�� B> أو ا�(ث  �

  6z�� ا�
 -  W$7ا�  � �

�س ا�.�وق ا�.�د�	 �� ا��B .  


Z  ت �
� ا�!$ ك ا��"��a �� اج�	 ا�W$7 ا�"�ت� I; ا��^ ط   - $I a$^�وا� . 
 -   �

�� ��ا�� ا��-$$I ى�Tت ;�oاد ا���cى ا)� 	
ت ض
| ت+9
� ا�(���Iت ا�!
: � ج

  W$7ى ا� �!� �.D�.  

):37  19 http://assps.yourforumlive.com/search%3fsear
13/01/2011( 

7- ���  ::'ج ا

�RI <$�Dج ا�W$7 ت5-� �$.�د ا���Aب ���W$7 و*(ة ا�W$7 ، و�; �bق RIج          
�$� �� W$7ا�:  

7-1- A3��  :ا6'ج ا


_  و�!�D(م         TE�وا� �
أآ@� ا�-Rج ا�".!� ا���5*� ا�oي �-��( I$& ا��.!
وا���ء وا�� ج
Z وا�����ع إ�& ص�ا�Iت ا����� و��و�	 ح$��، وD�!� � )B(م 

 &$I Zا�)D�ا� �A�7ل، و���وا� )�Tوا� jB ج إ�& ا���� Z�c �!."ج ا�R-ا�

�  .	 ��� jB وا��T( وا���لا���ت ا�E(�(ة ا���Y"	، ا��� ت��$RI �� aج�� ا��

  )155، ص ص T�2006(ي أح�( ��( 5I( ا~، (


	 ا����� وإزا�	 ��Dو�Z و8.� ت ت��  -AD* ر ���(ف ا�-Rج ا�".!� إ�& ت
  :وه"�ك I(ة �bق �$-Rج ا�".!� �"��

7-1-1- A3��  :ا)�4�B ا

         � �Iص�ا �

� ا�".!� إ�& ا����� I$& أ�Z إ�!�ن �-$
; R9ث �"�k ا��
ا��@�، (، وا��c اIc$& )ا��T��_ وض ا��Z(، ا��c )ا�^�ا=Y ا�.���	(ا��  : B ى ه�

�
��و��(ف ا�-Rج ا�".!� إ�& ت7 �	 أ�� ا����� ��I��5ره� ا�YTء ) ا�7
� وا�

"�� و�
; ض ا�6 ا��c اIc$&، آ�� ��(ف إ�& � W!"�ات ا��  وا�Y.� &$I ��
ا��!

اث ا��:5 ت	، ��-"& ت(�( أ��5ب ا�W$7 ا�(�
"	 �� ا�R*- ر إ���ر ا�oآ���ت واcح(
 W��b ;I n، و��� ذ�	ر� -*Rت ا��Iا�Aح� ا� n�oر وآ -Eا� Y
و�7$�� إ�& ح

ا��(ا�I ا�� وت.!
� اcحRم وز�ت ا�$!�ن ح�& ��A ا����� إ�& ا����A5ر �; 
� 
�� ا���ح وا��$I W$�� و�; � �9�R8 n!ل BRI	 ا����� ����-���، ا��� �



ا����� �(��	 �Z�$:E أو ح!a ت-5
� ��و�( �-�ون ا��$� ا�".!� ا����� �� 
  .إحRل ا�:� ا�-�$7 �� ا�:j5 ا�R*- ر

) ،j��* �"^5( ا�I )�  )106، ص 2004ص��5 ��( I$�، أ*�ف �

7-1-2- A��3آ  :ا6'ج ا
         � W$7ت�ى أن ا� 	�ج ا�!$ آ� �; �!$R-ا� W$�(ث ��
T	 ���ة ح(ث �"


T	 ا*��اط ���ة ح(j9 �� ا���ض�، ت@
� ا�W$7 آ�� ح(j9 �58ات ���$9	 ��� ��
 Z
� � �
و�n�o ��ن ج�( ا��-��� ا�!$ آ� �"n� &$I aA هoا ا�*��اط أو �!a ت-5

 W$7$� 	�B�"� 	��T�ا� �-T� :; أن��إذا آ�ن �; ا�)R@� ا�����8ء 	��T�ا� �@� .(

�ات ��@I	 �W$7$، ��ن ا� ص$	 �
; ه�o ا��@
�ات و ا�����Tت ت(ث �� ح� ر �@

ا�W$7 � ف �"����� ا��-> و�n�o ��� ت(ر�a ���� ا�W$7 ا�-I ���A$& ا�����Tت 
R
D�� أو �
-Bرا وا �  .ا�����8ء ا�-�$� �� ح� ر �@
�ات ا�W$7 ح

) ،j��* �"^5( ا�I )� )  107، 106ص ص 2004ص��5 ��( I$�، أ*�ف �

و�-��( I$& �5(أ، �n اc*�اط و�: ن ذ�n ����-�ض �$� اB> وا�c:�ر ا��@
�ة    

a �"�� أ�$ ب ���cا ;� 	I �T�� n��5، وذ�"T�� f

�� و�$I وا��� �-��د W$7$�

  .ا��- �( ا��(ر��T ا�:$�،  أ�$ ب ا�^��
) ،�
  )429، 427، ص ص 5I1994( ا�!��ر إ��اه

�9 ) إ�� �������; أو �-�7ر ا�����8ء(��8ء وت���; ا����� I$& ا���         

Z �"��5ت أ�B �; أن تA(ر B$�7 أو ت!a5 أ��� �9 ز��دة ا��"Z5 ����(ر�� $I ت-�ض

Z� W7 ا�E.�ء�� n�oف و� Dا� <B � 	اج� � ����ا� _
�  .ح�& �!�
  )156، ص T�2006(ي أح�( ��( 5I( ا~ ،(

4-1-3-A(,DE$  :ا6'ج ا


	 �oاتZ و�
<�I�� Z��5ره� � ر ح
�تZ  ��آY هoا         I�58ة ا�.�د ا� ا &$I جR-ا�
 &$I ����ا� f$T� 1
و��� ذ�D���� n(ام �-� ا�."
�ت �@� �"
	 ا��7-( ا����D، ح
 _� �$
Dو�5(أ �� ح ار ت ،Z
$I �8t CD* ج$ س �
D�� 7-( �8ل� Z7-( وأ����


	 ا�����8ء وا��".f ا�-�
�Ip Wدة"� n�oوآ CDEي إ�& ا�.�د  ا� 
ا���-�ش ا�

� ذ�n �; ا�."
�تzو.  

) ،j��* �"^5( ا�I )�  )107، ص 2004ص��5 ��( I$�، أ*�ف �

  

  



7-1-4- A:,2(�*ا AF�=  :ا6'ج ا

          	
�-��( I$& أ�-�د ا����� I; �:�ن  ا��Aاع ا�".!� أو ا�A(�	 ا��.-��

� ا� 
�$a ا��c ت^�� ���
ض_ ا�ج����I � اء ا�-�=$� أو ��  ا��� �j55 ا�W$7 وأح

  .ا�-��
  )155، ص T�2006(ي أح�( ��( 5I( ا~ ،(


	 ا��� تI �9r$& ا����� �@�          >
و�-��( ا�-Rج ا�5
<� I$& ت-(�� ا�- ا�� ا�5

� � ع ا�-�� أو ت-(�� ا�5
<	 ا���c	 �; ح
1 ات�Tه�ت�� �  ا����� وإر*�د 
ت^


� أ
  .�����b ا�!$ آ
	 ��� �!�I( ا����� I$& ا�E.�ءأ��اد ا��cة ��^
) ،j��* �"^5( ا�I )�  )107، ص 2004ص��5 ��( I$�، أ*�ف �

7-2- A=D  :ا6'ج ا


� ا��!��ت          B�7-ام ا�)D�ا� &$I ���A-ا� W$7�5 �� ح��ت ا���-��( ا�-Rج ا�
��<"�ت ا�A^�ى���� .c@� ا� 	ح5�A�اض ا��Icج اRI ��� n�oرق و�7(ان وآ


� ا���(=	 ح�& � �(ث إد��ن �(ى B�7-ام ا�)D�أ� �!�ف �� ا� aTو� ، 	
�Eا�

� ا��� ت!�& B�7-ا� 	

�، و�7( أوضj �-� ا�(را��ت �-��B�7-ا� �o�� ����ا�

  5�R�placebo  أي � اد ��� f

W أو ا�!:� و�B)أوا� �E"اص �; ا��Bوه� أ

; �-� ح��ت!  .ا�W$7 دوا=
	 �-��	 �� ت

) ،j��* �"^5( ا�I )�  ) 108، 107، ص ص 2004ص��5 ��( I$�، أ*�ف �

7-3- A  :ا6'ج ا�6'نA ا*ن�6,

7
	 �(ى ا����� وت."
(ه�          �
� ا��"z ر�:�cا 	EB�"� &$I جR-ا ا�o7 م ه�
��"� �)� 	
7�  .وإحRل أ�:�ر �"

) ،j��* �"^5( ا�I )�  )107، ص 2004ص��5 ��( I$�، أ*�ف �

�,ء -7-4�HI,�  :ا6'ج 

� �!�D(م إ� �� ح��ت ا�W$7 ا��� ��Aح��5 أ�Iاض اآ�<��
	 *(�(ة و�-��(          

	 وا���� ن =�
�

� ا�� اد ا�:k"ت )

"	 ت--� 	
I$& ت-��� ا����� �A(�	 آ����=


; �EBة ا��m وا��5 ت�R س� �Aا��� ت 	
5A-ا�.  
  )156، ص T�~ 2006(ي أح�( ��( 5I( ا(

 

 

  



�J'خ:  

5
-� �; ردود ا�c-�ل          b �:* ;I �5رةI W$7ا�7 ل أن ا� �"":�� �
8cا ��
� ����، Z�c و�*n أن �: ن آ� ا�"�س ت��I )B �5��7 ا و�  I �� �
ا���oTرة �
 � ج


�ة ا��� ت اجZ ا�p!�ن، ���B W$7( �: ن ��ة �; ا���c W$7 ��، وهoا ت5-� �� اB> ا�
Z وت(�-�E"$� Zط أآ@� �$ ص ل إ�& ��A� W
7
	 ت!�I( ا�.�د I$& ت��Tإ� 	ح��

��^�5� . �� �Iف ا� ا�A�ا� ;I Zو�$ آ ،Y
و B( ت: ن �5$
	 ت�E ت.:
�� I; ا���آ

�ع، وه"� �5A| ح��	 ��ض
	 ت��ج إ�& ا�-"��	 �وB( ت!Z� a5 ح��	 �; ا�
+س وا�

	

	 وا�".!Aا�.  


	 �; ا���ر �;          ��I 	درج &$I ���!إ� _��T� W$8 �� �

Z ��ن ا��.:$Iو

�ل، cن ا���� ه  ت���� �; ذ�n ا�E:� �; ا�W$7 ا�oي Dه  ض�ب �; ا� W$7ا�

و�
f ا���ر �; ا�W$7 ا�oي �rدي إ�& . �T-� ا�p!�ن ره
; ح���Z ا���-�ض ���
  .ا�.�د وا���T�t �� _ن واح(ت-�
W ا��.:
� و*o اpح!�س ا�5"�ء ا�oي �D(م 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



#�H2ت:  


	 ا��� ��: ن �"�� ج!� ا�p!�ن، وا��� ت7 م          ���cء ا��Icا ;� 	
ت-��5 ا�:$

C ا�(م �; * ا=Z5 ا���رة �; أج� ا�.�ظ $D@� �� ت�ت� 	.$�D� 	� 
� ��=> ح

 	��I$& ت ازن ا�T!�، وأي إص��	 أو إتRف �� ا�:$& ت��تI a"�� أض�ار I$& ا�

	 �$.�د، آ�� �(ث �� ح��	 ا�A7 ر اAا� ;I �5-� يoا�"��=� وا� ;�Y�ي ا� $:�

 �B�.ا��� ت 	"�Y�اض ا���cا ;

� I(د آ5
� �; ا�"
.�و��ت، و�-��5 �; ��ت
8
�ةcا 	ره� �� ا�و��E�ا� . _��T�ا� &$Iو 	ا�.�د �8ص &$I 	
ذات ا��+9
�ات ا�!5$

 )T� 1

	 ا���Aب ح!.� &$I �5$!ا� ��
I� �� وت:�; 8� رتI Z$& ا�.�د �� ت+9
.!Z تj ض^6 ا��م ا�T!(�	 �; ج�	، وا��م ا�".!
	 �; ج�	 أ�8ى، آ�� أن �

Z�$=�Iب و�A�ا�.�د ا� &$I اء � 	:$.� 	د���ا� 	
و إن . أ�5Iء هoا ا���ض �; ا�"�ح
 	
.A�ا� 	
$�-� n��� ��� ��cض وا��دة ح(ة ا���Y� 	$
أ�Iاض ا���ض وح(ت�� آ.

� Z.$Dو�� ت Zت�

� ح� �� �:
<	ا��� ت�� 	
  .; �tم ج!�
	 وح��	 �.!
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1- ���I� ��4	�Eدراس� ت  
1-1- ���I���� ا:  

� ان ���� � ن �"� ��
� إ�& اcح�� و*:$�� �@� ح5	          I ��ن وه��
���!�ن آ$
��، وتYن آ�  1و��:��  �� ��5 و�Iض��   11ا�.�ص �
�ء، إذ �b �$5 ل ا� اح(ة 

غ، ت!��7 ا�:$
��ن �� أI$& ا��T �> ا�5�"� �; ا�I ،<$D$& آ�  150آ$
	 ح ا�� 
ج��a �; ج ا�a ا�-� د ا�.�7ي وه�� �-$7��ن �� �:����� �.�� أ�!T	 ض��	، 

 	��k:ف ���^(ة ا��-� �
�  ص^I 	
  .  surrénaleو� ج( B &$I�	 آ� آ$

1-2-���I  :م�Iن,ت ا


; : l'artère rénaleا�E	,ن ا��Iي  -أ�
  .وه  ��� ا�(م إ�& ا�:$

  .وه  ��ج_ ا�(م إ�& ا�veine rénale  :a$7ا�ر	# ا��Iي  -ب

Q -ج,4  .vessieه  أ�5 �	 ص^
�ة ت�� ا�5 ل �; ا�:$
	 إ�& ا��@��	  :ا

	 ه  ��اغ �T ف آ5
� ح
1 �!�ي �
Z ا�5 ل ا�oي ��: ن �� ا :ح�ض ا�I�� -د$:�

  .و�"Z �!�ي �5I ا���a إ�& ا��@��	

�D"��� 6ع ذي ا�$ ن اcح�� ا�(اآ; :  parenchymeا��Eة  -هـ  .ه� �Ezء �
)، Z� ه �A
  )190، 189، ص ص �2003

وه� آ
Y� fدوج ا�T(ران �bomans capsule:  �Aم4��� ��م,ن  - و

�� ا�:5	، وا�:5$I W$�
�ات ا�(� �	 �-Eة �; ا��

; �T� I	 آ5
����* ;
	 ت7_ �

7
; ه�� ا����Eن ا� ارد وا����Eن ا��Aدر 
B(د	ا�:5 ;I ا)
�� ا�(م �-�.(  

	 ر�
-	 ج(ا و �$� �	  :  nephro tubuleأن=��� ا����ون  -ط�ه� أ�� 5	 8

	
  :ت��
Y ���� ا=�� I$& اcجYاء ا����
.
�ون وت ج( �� �EBة ا5�c �	 ا��$� �	 ا�5��7	 وتE:� ا�YTء ا�@��1 �; أ�5 �	 ا�"

 &I)ت 	وا�- 	ت�� �� أ�5 ��
k� _� 	� 5�cا �oه aAوت 	
" ا5�c �	 ا���T-	"ا�:$
ا��� ت.�غ �� اه� �� ح ض ا�:$
	، ا� ض ا�oي �T�_ ا�5 ل �5B أن ��� إ�& 

	
  .ا���a وا��@��	 ا�5 �
 )422، ص �5I1999س ز�� ن، (

 

 

  



1-3- ���I�� :B2 اV:  

         ;
ا�A^�ى :ح
"�� ��A ا����Eن ا�:$ ي إ�& ا�:$
	 �"7!� إ�& I(د �; ا��Eا�

	 ا�(� �	 ��و�I ص^
�ة إ�& Iوcا �oع وت��� ه�D"��7 دا�8 ا���b WEا��� ت

ا��E7ة، ح
1 ت"7!� ��: ن I(دا آ5
�ا �; ا��Eا�
; ���^	 ا�(B	 وا��� �!�& آ� �"��  

�ة *��;، و��Tي آ� واح( �; ه�o ا��Eا�
; ا�AB 	��!�� ة�E7ة �� دا�8 ا��
^A

 ، 	B)ا� 	ات ا��� ��� ج(ران ���^�
-Eة �; ا��
Z!.� �:E� �9 �� ه
<	 A8$	 ص^
 ��RD75��ن �; ا�b )ت ج �oه ;� 	$A8 أو 	وح ل آ� �. ،	$ADأو ا� 	& ا�$.�وت!


7	 ت!�& آ5! �	 ��و��ن، وت: ن ا�:5! �	 وا�AD$	 �-� ت: �"� �!�& Bآ�ة "ا��
5����T

; ��R8 ��75b آ5! �	 ��و��ن، و�rدي هoا ا�.�اغ " � W
و� ج( ��اغ ض


7	 ت!�& Bد 	إ�& أ�5 �"	
  ".ا5�c �	 ا�5 �
و�� ا�:$
	 ا���E5	 ت ج( ح ا�� ا��$
 ن �; آ�ات ���5
�T، و�:� واح(ة          


�ة و�b �$5 ل ا5�c �	 ح ا�� 9R9	 �"����، وت+o8 �!�را ^Aت�� ا��"B ��"� 7(ا-�
�5I ا��E7ة وا�"�Dع �5B أن ت�A �� ا�"���	 ��5�c �	 ا���T-	 ا��� تrدي إ�& ح ض 


; ت!�& آ� �"��� ��7� )"I ا�� اء *(�(ا 	
ا5�c �	 "ا�:$
	، وت$� ي ا��5 �	 ا�5 �

5�c�� 6 �	 ا��$. �	 �5��B �; آ�ات ���5
�T " ا�$Yو�
	 أو ا5�c �	 ا��$. �	و�


�ات ت�: ن �-* ،	$ADا� ;I ا)

� ا�oي ��� ا�(م �-^Aء ا�(� ي ا��I ا� ;

�ات �
�� �-( ��: ن ور�(ا ص^
�ا �rدي إ�& ا� ر�( ا�:$ ي-Eا� �oه )  .وت�

و���Iن �� �!�ي ا�(م ا�oي �+ت� إ�& ا�:$
	 �5I ا����Eن ا�:$ ي إ�& آ���ت 
 |

	 ا���*$�I ث)	 آ5
�ة �; وت�� آ�
" filtrationا�رت�Eح "���5
�T ح
1 ت

ا�.�Rت وا��
�� وآ@
� �; ا�� اد ا��� تT$� |$A!� أ��� �; R8ل ج(ران 

�ات ا�$AD	 R8 ;� �9 ،ل ا�T(ار ا�(ا8$� �:5! �	 ��و��ن، وه:oا ت(�8 إ�& -*
 ��Tات �� 	
ا�.�اغ ا�� ج د �
; 75b�� ا���RD و��� هoا ا�!�=� �5I ا5�c �	 ا�5 �

�ور ��ن ا���RD ا��� ت5�; ج(ران ا5�c �	 ت7 م ����
�اد ا���T-	، و�� أ9"�ء هoا ا��
 	�	 ا��� آ�ن B( ت� ت�*
�� �; ا�(م � ا���Aاد ا� �ا� ;� �
آ� ا��
�� ت�5��7 وآ@
آ�ات ���5
�T، و��� ارج�ع ه�o ا�� اد إ�& ت
�ر ا�(م �:� �7 م ا�T!� ����-����� ��ة 


� �; ا���ء ��: ن  ا�8ى و� �75& �� ا5�c �	 إ� ا�.�Rت ا���$Bو ،��
� ح�ج	 إ�
	
  .آ$�� ا�5 ل ا�oي �!�ي �� ا5�c �	 ا���T-	 �9 �� ح ض ا�:$

 )335، ص �1984�( �rاد إ��اه
� و�8tون، (

 

  



1-4- ���I  :وW��� ا

1 -  ;I ،	.$�D�ت ا��� ا��
$�I ;I 	Tت ا�"�تR�ت"7
	 ا�(م �; ا�E ا=a وا�.
  .�b W��bح�� �_ ا�5 ل


_ آ���ت ا�(م ) ا���p@�و� ��
;(��از ه�� ن إ  -2"Aت �
k"ذي ا�(ور ا���م �� ت
  .ا���اء �� ج!� ا�p!�ن

ا�5 ت��
 م وا�A د� م : ا����k	 I$& ت ازن �: ��ت ا�(م وI"�ص�� �@� -3
  .وا��
(روج
; ا��!rول I; ح� ض	 ا�(م

4- �����E6 ا�^�  .ا����k	 I$& �-(ل ا�

http://www.abaalhasan.jeeran.com/archive/2009/3/825714.

html  

31/01/2011   16:09  

5-  ;
ح!a آ�
	 ا��$|   Réineت�اaB آ�
	 ا��$|  �� ا�T!� وت"�� ه�� ن ا���

 ;
�� ح��	 ا�D.�ض ض^6 ا�(م ���   langiotensineح
1 �.�ز ه�� ن ا���

	 ا�(� �	 و��ت._ ض^6 ا�(مIوc(د ا�دي إ�& تr�.  

   )Morshall cavedish limited 1995 . p 26  ( 

وه�� ن �!�| �����ج ا�:���ت ا���اء ��    l’erthropoietineا��از ه�� ن  -6

  . �7�Moelleossouse ا�-�kم 

7- �E"ا� Z�د إ�& ح�� ;
���
� ��  .	 ا��!rول I; ا�"�  وتT(�( ا�-�kمت

   )Y.ves Morin ; 2003 ;pp .191 . 192  (  

  

  

  

  

  

  



1-5- ���I  :ا*/�Dا�,ت ا)A تY�Q ا

          ��"
  :ت�-�ض ا�:$
	 إ�& اpص��	 �-(د �; ا�ض��ا��ت و�; �

1-5-1- ���I  :ا=I�A= ا4,د ا)H,ب ا

-Antigenه  ��ض �"�� I; ردود �-� اcج!�م ا����دة �� �( ا����دات          
Atibody  �5ت
وه�Glomeruli   �o�� �rدي إ�& ح(وث ا����ب B ي �� ا�:5


��� وهoا ��  Permeabilityا�������ت تrدي إ�& ز��دة ا�$��7
	  �$".�ذ�	 Ezأ ��
ا�:5
a، و�� ا���ت ا�E(�(ة B(  �!�| ���ور ��R8 ا�(م ا���اء �-5 ر ر*
�ت

  .�rدي إ�& ا�^Rق آ$ ي آ���

  :ا*نZ'ق ا��Iي ا4,د -1-5-2

          �� 5�cا �D"ق ا�:$ ي إ�& ا�R^ا�� a5� _و��جtubular Necrosis   يoا�
 ;���� ا���RD ا���kر�	 وح(وث ص(�	 ح�دة �� ا�(ورة ا�(� �	��  .ت

،  98ص ص  2008درو�� ���n، � زي *�ر داود، ت�ج�	 و��م - *
$� ت��$ ر(
99(  

1-5-3- [�I,�  :و��د أم'ح 

          ��"� C$D�ا� �!Tا� _
�ه  �5Iرة I; وج د �!5	 �; اR�cح ا��� � �!�
أ�Rح ا�5 رات أو اcآ!Rت وه� آ��!���ت ص^
�ة ت$�T� WA(ار ا�:$& : �@�

ة *�ب ا�! ا=� �; أ� اع �8ص	 وت!a5 أ�� ح�د و�^C آ$ ي، و��� RIج�� �:@�

� ��� ر�( ���Yدة ت: ن ا�5 ل وz!� اR�cح �_ ����ء ا����� �Iا�. ار أو إ ;�

  .�-� ا��!:"�ت

1-5-4- [�I,�  :و��د ح�Yات 

          ;� ���Tج(ار ا�:$&، و���اوح ح �� 	5����ح ا�R�cات �; ا Aوت�: ن ا�
ا��^C ا�:$ ي أو : � آ@
�ة �@�رأس ا�(� س ح�& آ�ة ا�^ �>، وت!�E� a5آ

 j
ا�!(اد ا���a أو ت��D ا�:$& وض� ر ا�:$&، و��� RIج�� W��b ;I ا��.�
 	
�  آ��j ص^
�ة و�� �:�ن a��B �; ا���a، أو " ���$
Yر" ���� ج�ت ا���Aد�

  .W��b ;I ا��Tاح	 وه� ا����7	 ا��@$&

  

  

  



  :أم�اض ورا[�� أو خ���� -1-5-5

          a5!و� ;

; �@R أو أر�-	 �_ وج د أآ@� �; ح��5�
�@� وج د أآ@� �; آ$
 W
5
-� �_ وج د ض�هoا ��Eآ� �$���� ��kا cن ح�T ا�:$& �: ن أص^� �; ا�

��� ،a�� �rدي إ�& ارت.�ع �!5	 اR�cح واح���ل آ!� �� و��=> ا�:$&���.  

  :أ��اض �:�!5	 -1-5-6
ا�:$& أو �Yول ا�:$
	 I; �!� اه� �� ا�T!� وت��k �-(  وتE�� �7 ط          


� ا��k� ،���7ا �8�.�ء ا�(ه ن ح ل ا�:$& وت!�E� a5آ� �^C آ$ ي �_ Tا���
  .ا�� اء �����a وت-��� ���Yدة وزن ا����� ��ة أ�8ى

:35  http://www.khaledhalem.jeeran.com/elhoot/archive  14
13/01/2011  

  :ا��Iي ت�6	5 ا��Yر -


> ا�A7 ر ا�:$ ي �+�Z �-�ف ا�(آ� ر* ��( �-( 5I( ا�$�  ": �� ;
�
��E ا�:$

 �	 ���T!� وا��C$D �"�� و�; ت�اآ��� �� �bح ا�!� م ا�"�تT	 I; ا�-�$
�ت ا�

  ".���� ازن وز��دة ا���ء ���T!�ا�(م وا�R8ل 

4177.html-http://www.felixnews.com/news  

15.20  13/01/2011  

ه  YTI ا�:$& I; ا��C$D �; آ�
�ت آ��
	 �; ا�5 ل �
rدي إ�& ت�اآ� * 
 	� �
� ا�-z حR�cا ;I 	�
	 وا�� اد ا�.�=��cت ا�
ا�.�Rت ا��.$�D	 I; ا�-�$

�I اج�اء a$��� ��cن ا�� 	��
	 زراI	 آ$
	 أو وا���ء �� ا�T!�، و�� ه�o ا�$

_ أن �
� آ$ ي، و�_ أن ه�o اpج�اءات ا��:" � ج
	 ت!�!z أو 	
I�"ص 	
وض_ آ$
 ، ��cت ا�
$�I ت�.$Dو� ،	�ت"k> ا�(م، وتC$D ا�T!� �; اR�cح وا��
�� ا�.�=

 �b�D�ا� ;� �

	 �$^��	 �YراI	 ا�:$
	 ��AحZ5 ا�:@"�� 	
5b إ� أ��� إج�اءات
	
Aا�.  

  )99، ص �2008$ ر، ت�ج�	 و��م درو��، ���n � زي، *�آ� داود، *
$� ت�( 

  

  

  



  :أ:�اض ا��Yر ا��Iي -3

          �k-� ر إ� أن �E� <$�ر �-( �(ء ح(وث ا� �kاض �� ا��Icت5(أ ا )B
  :ا���ت ت5(أ ا��-���ة  �-( �" ات و�; ا�Icاض �� �$�

  :أ:�اض و:,ئ��  �=�� -3-1

-  a5!� ارت.�ع ض^6 ا�(م	ا����. 	
  .ارت.�ع �!Z5 ا�A د� م و Z$B ا��D(ا��5I Z ا�:$

  . ��7 ا�(م -
- a$7ا� 	$�I �Eاح��7ن ، ه5 ط ، و�.  
-  Z� ��$	 ا�a$7 ، و ا��T �> ا�oي �I ء ا���� س(ا����ب�Ez.(  
- �  .�ت ا�a$7اض��اب �5

http://www.vb.arabseyes.com/t18315.html 20.32 05/01/201  

  :��أ:�اض ه_2 -3-2

  .ا�^@
�ن -
  .ا��7ء -

	، �7( ا� زن �Y�� �:Eا�( ��� �"�� Z"I ��7 ا�(م -�E7(ان ا��.  
  .ا����ل -
- 	
��  .�tم ه
  .ح��Bن �-(ي -

3-3- Aس�,�(A ا�=$H,ز ا,� �D=أ:�اض م�ت:  

  .ت5 ل أ�B �; ا��-��د -
  .وج د ز�ل ا��5وت
; �� ا�5 ل وز��دة ا��5z	 �� ا��5 ل -
  ).دون �� ر E�)|.b(�(ة �!a5 ت�اآ� ا�
 ر�� تj ا�T$(ا�:	 ا -
  .ت(ه ر �� و��=> ا�:$& -
f5 ا���I 1"( ا�"!�ء -"�.  
- �!"Tا� <-�  .ا�
)Tomy Smith   ،�5$  )529، ص  2001و��اج-	 وت(�1 ج�
� ا�

  

  



3-4- A3��(  :أ:�اض ا$H,ز ا

- f."�ا� �� 	ص- �.  
- ��
  .ت رم ا��=�
; وت�اآ� ا�! ا=� �

T	 ا�! ا=� ا�� ج دة �� ا�(م -�� �!Tا��.�خ ا�.  
- �
� �cا ��� ����ا� f.� 	  .ا�".f آ��Z ا��ا=	 ورا=
��ء -
� 	75�  .�: ن ا�$!�ن �:! ا �
  .RBع ا�.�� -

  :أ:�اض :�2�� -3-5

-  C7� ;I أو ��ت� ،	
Bز��دة ا��از ج�رات ا�(ر ;I م ا�"�ت��k-ف ا��
ا����ب أ�
  .ا�:��!
 م


	ت رم ا -$�I ت�T"Eوح(وث ت ;
B�!�.  
  .ه�E*	 ا�-�kم -
  .آ!�ح I"( اbc.�ل -
-:30 13 http://www.lover3moon.com/vb/showthread.php 15

2011-01/  

  :أ:�اض :Y=�� ن�3�� -3-6

  .اره�ق وت-�I aم -
  .ا�آ�<�ب وا�W$7 وا�� ت� ا�".!� -
- �I ى ا� �!� �� �
  .ت^
  .ا��5z	 ا�(ا=�	 �� ا�" م -
- -�)
  .���ة �; ا�A(اع وI(م ا�7(رة I$& ا��.:
� �E:� ج
  .ا�ح�5ط و�5��z �� �(ا�	 ا���ض -
)Tomy Smith   ،�5$  )528، ص  2001و��اج-	 وت(�1 ج�
� ا�

  :أس=,ب ا��Yر ا��Iي -4

�- د إ�& أ��5ب ورا9
	 ت��k �� ا�A^� وت��@� �� ت:
f ا�:$& وآn�o ا�-
 ب * 
7$
	 �� ��Tى ا�5 لDا�.  

 *���T!وت$> أ� 	"�Y�ا� 	
  .ا����ب ا�:$ �	 وح �A$��� ا��
:�و�
 *	
  .وج د حA& �� ا�:$
	 وآ5
�5ت ا�:$
ا�!(اد ا��!��n ا�5 �
	 � اء آ��j ��تT	 I; أورام أو حA ات �� ا���a أو �� * 

  .ا��@��	 أو�� اpح$
� وت��D ا��5و���ت




;ض
W وا�!(اد ا����Eن ا�:$ ي ا�oي ��� ا�(م �* �
  .; ا�a$7 إ�& ا�:$
 * &$I ي �ا����Rك ا�Yا=( وا��b�D �{دو�	 ا��!:"	 �{�� و�"�� اcدو�	 ا��� ت

 ;��EI ;

;، وا��5�c; وا��5را�
��� ل، و��ج_ إص��	 ح��	 واح(ة �; �
ا�:��
  .ح��	 إ�& ا����Rك ا��.�ط �$�5را�
��� ل


� ��z �	 �: ن �* z 	

� �� ازن �; ح
1 ا��- د �I &$Iدات ozا=z اءo^ا� ��

  .ا�:� وا�" ع

  .ت!�� ا��ص�ص* 
  .ا�5 ل ا�!:�ي* 
 * 	Tت ا�"�ت��)Aة أ��5ب �@� ا�)-� nوذ� 	
�C7 ا���وي أي آ�
	 ا�(م ا� اص$	 �$:$


	 أو ا��وق أو ا�"�Y> أوا�T.�ف��!  .I; ا�D.�ض ض^6 ا�(م ا��.�ج� أو ا�
 *	
��I.�ت ا�5$��ر�
� ا�5 ��.  
)Tomy Smith   ،�5$  )529، 528، ص ص    2001و��اج-	 وت(�1 ج�
� ا�

  : أن�اع ا��Yر ا��Iي -5
ا��د وا��insuffisance rénale   ;�Yه"�ك � �Iن �; ا�A7 ر ا�:$ ي           

 	
وو��=.�� ��� �rدي  reinوا�-YT ا�:$ ي I� �� ه  ح(وث AB ر �� I�� ا�:$
��k-� f اcج�Yة ��� �� ذ�n ج��ز ا�(وران إ�& اR�8ل �Iم �� ج!� ا�p!�ن �

)a$7د، )ا��@"� إ�& ا�A7 ر ا�:$ ي ا�� �� �
E� ج��ز ا�^(د، � ف ،f."�ج��ز ا� ،
و�:""� ��آY أآ@� I$& ا�A7 ر ا�:$ ي ا��Z�c ;�Y � ض ع ا�51، وه  ا�oي 


� ا�:$
	 (��ت65 �" ع ا�-Rج !z ا�(م أو 	
.Aت épuration extra rénale (  

 Y
  .  hémodialyseو��آY أآ@� I$& � ع أو 7��b	 ا��
�  د���
ا�-YT ا�:$ ي ا�-� ي : و��*�رة �aT أن ��
Y أ�R8 ;� Zل اpص��	 � ج( � �Iن

�.
  .وا�-YT ا�:$ ي ا� �

   :ا�A7 ر ا�:$ ي ا�-� ي  -5-1

� ا�-YT ا�:$ ي ا�-� ي          E�le sionnelle    ي أو �I �$8 إ�& وج د

 	
� I$& �!� ى ا���Tز ا�5 �� و����(�( �� ا�:$��Eتattient rénale   ت: ن
 	����� 	
ا�ص��	 �� a��z اcح
�ن ��I	 أو *��$	، وت: ن �D�$> و��=> ا�:$

R@� 	رج�ت ��.�وت)�:  
� ازن درج	 YIل ا�.�Rت ا�زوت
	، ا�� ازن ا���=� وا��YT<�ت، دوره� �� �"�ء ا�


 ي  .ا�
I(م ا��از (و���
Y ا�-YT ا�-� ي ا��د ���oف ا��.�ج� � ��=> ا�:$
	 ا���از�	 

ت: ن ا�:$
	 �IجYة I; ا��:� ا�@��j �$ �6 ا�(ا8$� ا��Dض_ �$�+9
� ا�@�9R ). ا�5 ل



 &�
	 ا��c ا� �$�I  وهmétalolisme   وا�- ا�� 	
إ��ازات ا�:$
	 ا��Dرج
-$� ;:�� 	
5
-��� إذا �� ت� ا�(ا$8b &إ� 	
YT ا�:$ ي ا��د أن ��R*& وت- د ا�:$

ا�-Rج ا�. ري وت� حoف ا��- �Bت ا��!55	 ��oا ا�-YT ا��.�ج�، �@R �� ح��	 
� �	 : اpص��	I 	7���� Zزوا� nو�-( ذ� a
���cوا �
!"��� W$-��ا� 	
��ض ا�:$


�A7"� Yن ���  �� ;�Y�ي ا� ��� ا��( ا�(� ي �$:$
	 أ�� ا�A7 ر ا�:$ ي ا�-
 YTI n�oوآ a
���cو��=> ا 	اب إ�& إص����
� هoا ا�ضE� ل�
� $Tا� |��Eوت

	 وا��� ر �  ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; ا�"��=� �: ن ����(ر�� $:$� ��cو��=> ا

  .و������ار و�����ج�ع ا� �
.	 ا�:$ �	 ��درا ج(ا

5-2-  A��W�  : fonctionnelا��Yر ا

           YTI &- د إ�� ��وإ� 	
� �� ا�:$��Eي ت �I �$8 د إ�& وج د -� �
 YTI 	T

� ت-
W ا� �
.	 ا�:$ �	 �(ث ��Bا�I ر �� 	ح�� �� R@� ;
�
$:$� �.
و�

�� و�
.	 ا�a$7 أو ا�T.�ف ا��Dرج� �$��RD أو ��
T	 8$� �� ت ازن �-� 
  .ا�(م ا��: ��ت �@� �C7 �� ا�5 ت��
 م وز��دة ا�:��!
 م ��

 ) ،	$
  )73، 72، ص ص  2008ز��د د�


; �; ا�A7 ر ا�:$ ي I � Y
  .ا���Y; وا��د: أ�� �; ��ح
	 ا��Y; وا��(ى ��

  : insuffisance rénaleا��Yر ا��Iي ا4,د  -5-3
          ��Eو� C
DE�ازاة �_ ا� �آ$ ي � ري ��� �
!z a$�ه  ح��	 �!�-T$	 ت�

وا�oي �Iدة �� �: ن ��9 �� �� ح��	 ) ��I	  24/ ��  500(آ� أ� اع ��A7ن ا�5 ل 
 �
اpص��	 ا��دة �$"!
� ا�:$ ي و���@� ا�^!
� ا�:$ ي ا��د �� ا��D.�ض ا�:5
 &$:$� 	.$�D�.�ج� �� ا���ج ا�5 ل ا�"�ج� �; ا�ص���ت ا��ا� <B �.�ج� أو ا��وا�

	
-
5b jا��� آ��.  
 )Alain blacque-belair 1984 p.959 (  


 ن *CD �" �� و�E�(  200وت�@� �!5	 ا�ص��	 ح ا��           $� ;
ح��	 �; �
7& ��ت.-	 �:@�ة I"( ا��!"
; و�����z �; ا��� ر ا�-$�� إ� أن �!5	 ا� �
�ت ت5

 ;
  &إ� 45( ت��اوح �

70 (% �oدي هrوت 	
�8ص	 I"( وج د أ��اض أ�8ى أو ا�7
�م �-�$
�ت ج�اح
  :ا� ض-
	 إ�&

  .ا�.�Rت ا�زوت
	ت�اآ�  -
- 	
�  .ح� ض	 أ�



  .ا��اط �� إ��از ا�5 ت��
 م -
8� رة اpص��	 ه� آ��ت� - &$I ات ا��� ت(ل�*r�و�-� أ��ز ا�:  

;   ureeأه�
	 ز��دة ا�
 ري  -"
I"( إج�اء    �� ا�(م  créatinineوا�:���ت

�
��  .ا��
  .آ�
	 أو �!5	 ا�5 ت��
 م �� ا�(م -

( و ا�(ماض��اب �� أ��  -�cا  Yآ��1 ت
وا�5
:�� ��ت، و)"I إج�اء   PH((ح

  .�-�د�	 �C7� )T �� ا�A د� م وارت.�ع �� ا��^"
�Y م
وه  �- د إ�& �7(ان ا�:���ت ا���اء وا�:!�ره�   ��Anémie ر ��7 ا�(م  -

  .  erythropoeitine rénaleو�rدي ذ�n إ�& �C7 �� ا���ج 

-  �@� 	-*cاج�اء ا )"Iو echographie  وASP    &$وج د آ a
5�و�Rح` ا�
 �� 	

� أ�� أ*-	 ا�A(ر �
��k وج د �9tر �5$-
5b ���T75& ح� )Bو ،�Tص^
�ة ا�


T	 وج د ا���ء وا��.���8�� ;
  .ا��=�
 )Pierre Simon 1996.  1999. p p 74. 75  (  

5-4- �  :ا�+*"ر ا�)&"ي ا���4
         ���hات �� و��A'ع ال)	R� �	&وال,�(ی�  ی ��
�ال
�% و�iث��ا��� اSآ��

 ���
�"د آM� ��F وح"ات �	� ال �Q,'ی M�N	ي ال)�
� ال,�Sت ال�&� الG!� و��
 %�
�� ل0��م ال
��� )!	��� و�� ال�AلP ی
)ن ن'��R إص��( ال
��ون�ت، والS �W�F یال

  .ل�'�ة ز��� .(ل��
�ذر )�(ل(?� و���دي ���� M�N	ي ال)�
F\ )�ل'Q(ر ال	�'	� ��Sاض وال!NR ال

 jی�	ي وی,'�ج ال�
ال
��� وا�Q8ا)�ت الP�0 وال&�ای�M وال_A\ ال"�(ي وال�
ل�'�% ل` ال!�m وW" ی�!�` ال,dialyse  ( ،jدی�ل�N (ال	��ب إل% ����� ال"م 

��% أن` ال'"ه(ر ال	�'	�  M�N	ي ال)�
وی,�� ��% زرع ال
���، وی!�ف ال!NR ال
ل�
��� ال��ر?�� وال"اخ��� و���G خ�(ص� �M خJل ���W وال��<� ل(�h<= ا

ال
�ی���M وال�(ري ال"�(ی�، وه�ا �� یnدي إل% ال!NR : ال'���� �9 زی�دة �� �(اد
 M�N	ي ال)�
  .�	� ی,'� �8ورة ای�Rد ال�Qق ال'!(ی_��) ال	�ح�� ال��<��(ال

)Q� او p?��ري ل!	� آ	� أن ال!NR ال
�(ي ال	M�N ه( هF(ط او ان���ض �
�V�  س�ت اخ�ى�
  : ?Nی�sت ال
��� وی��حP ذلr ان!

  .��اآ� ال	(اد ال���� وال�_Jت -
  

  



  .ا�Q8اب �� ال!	���ت اUی_��  -

  .زی�دة ���.� �� الF(��س�(م �� ال"م -
 �V� خ�ىUا ��Rة الN�?أ M� د"� %�� �Fس� M�N	ال ���
  :وی!� ��ض ال

���، الA"دي وح'% - ال��Rز ال"وري��� وال!��0ال'  .ال�RنP ال
 J�
�� )�ل	�8% ال�یM ی!�ن(ن �M ال!NR ال
�(ي ال	M�N ی
(ن �
و��% ه�ا �dن ال'

��� وال!��0وأ��م ه�f ال(8!�� . �'!"د ال'����ت الFQ�� وآ�لr ال'��� ال
،��R!'ا?�اءات س�ی!� و�� M!�ی	ال P�FQی'�� ال ��	أه :  

  أخ�ى ی,'�ج ال	�یj @?�اء و�� ح�Sت  )dialyseدی�ل��R��() N ح�� 
 .?�اح�

��ء ا����� أدو�	 تD.> ا�Icاض Iإ�& ا 	ض��p�� 	

� �; أج� زرع آ$��ت

�ة وات�5ع ح�
	 *(�(ة، �@�
� ��6 ا�
ا���7ص �; ت"�ول : و�Yود� �"�A=| ح ل ت^

  .ا���Eو��ت
)Tomy Smith 1 ج�)  )530، 529، ص ص 2001�
� ا�$�5، ��اج-	 وت

6- a��Eي ت��I  :ا��Yر ا
          W��!اض ا��Icت ، و ا��R-ا�!���ي ، ا� C
I C$& ا�.DE�ا� )��-�

	
  :ذآ�ه�، �7 م ���. ص�ت ا����

6-1- ��I����4ص ا*آ��  :ا
          	
Ezcوا )$Tب �� ا� وت�� �; R8ل ا���ا5B	 وا�5I 1; وج د *


� ا��.��8ت B( ت:�

� إ�& أ�E� ��� ،	
b�D�ا� 	
Ezcوا )$Tا� <�Yو� ،	
 ن 8.
 	
b�D�ا��>، ا�ذن، ا�.�، ا�5$- م(ا�.(  

-  &$I :; أن �(ل�أو ا��.�خ �� ا�:$& � ;�جf ا�5�; pدراك وج د �zز �� ا�5
  .وج د آ$
	 ��-(دة اcآ
�س

  .جf ا�a$7 وا��=�
; cج� ��ا5B	 ض^6 ا�(م -
- 	
$�
�ف �$7 ة ا�-�cردود أ�-�ل ا 	درا�.  
1 إص��	 أح�Eء أ�8ى ��-��	 �� إذا آ�ن ) �C(�5ر ا8� -� &$I 7 م� ���*

  .ا����ب ا�:$
	 �(�8 �� إ�bر ا����ب �Iم

6-2-  ��I���اآ� b=وش �������  :�4dص 
-  	5!� 	��-�� nوذ� &$:$� �.

; �� ا�(م، وا�.C ا� �"

Yا�
	 ا�زوت ا���Rوت�


�A، �!5	 ا�:���ت
; �� ل �: ن / غ 1ا�5 �	 �� ا�(م إذا �� ت�Tوزت DEت &"-� ���
  .ل /�_ 0.015ا�R5ز�� إذا �� ت�Tوزت 



  .ا�5I 1; �!5	 ا��5وت
; �� ا�5 ل: �C ا�5 �	 -
- 	
:
ز��دة ا���ء ��I	 و�C7 ا�� ت� �� ا�R5ز�� ��:; أن : �
Yا�
	 ه
(روا�:��و�5�


	�rدي ��  .إ�& ت!�� �����ء �_ اض��ا��ت ه
  ).��T=� أو ��
T	 اcدو�	(ز��دة أو �C7 ا�5 ت��
 م : �� ا�5 ل ارت.�ع ا�A د� م -
ز��دة ا�. �. ر وا�D.�ض (اض��ا��ت �� ت ازن ا�. �. ر وا�:��!
 م  -

  ).ا�:��!
 م
  ).�� ا�(م  Phا�D.�ض (اض��اب ت ازن ح�� I�B(ة  -

R: �!5	 ا��5وت
(ات -$B �:!ا� 	ت�ت._ �!5 ،�A�ات �� ا�)
 ت"D.� �!5	 ا��5وت

  .I; ا�-�دي، ز��دة �!5	 ا��^"
�Y م
- �
�
  .أ�

  :ش=b إآ����I���4d (ص(اخ)=,رات  -6-3
- 	
  .ا�: �zا�� ��-��	 ح�T ا�:$& وح��	 ا��!��n ا���از�	 ا�5 �
- 	

	 ا�- ا=W �� ا��!��n ا�5 �I � )�)�� a���	 وا��   .تA �� ا�

 متA �� ا��
:� ا�-k�� ، ا�D$� ا�-k��، و�C7 ا�:� -!�.  
- 	
"�  .ت��T$� �� Aز ا����� �� ح��	 ا��م ا�5
 )Pierre Simon ; 1996-1999 ; p 80 (  

7- �2
م  ::'ج ا��Yر ا��Iي ا
��kا cن ت$> ا�:$& دا=�� �: ن ��
T	 �a5! ��ض �8t ��; ا���وري ا��-�ف 
W
7 I$& ا�!a5 ا�:��; وراء ا��$> و�!-& RIج ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; إ�& ت

;
  :ا��(�
� ع  -أD; ت.�دي ا�� ����:; ا��ت ��آ$ Zأ� nض ذ���ر ا� ��و�	 ا���ء ت�


Y ��(ة اb ل آ$�� آ�ن أح!;���)$�.  
أي ) �� ا���ح$	 ا�"��=
	(RIج �9tر وا�-:���ت ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; - ب

Y

	 ا�(م ا�(���.Aت 	
� ع �-�$Dا�.  
�oض& ا���ج ا�RI �� ;��-�ا� a
5�; �-�� ن �; ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; و�-��( ا�

  .إ�& ������ �:@>

  

  

  

  



7-1-  ��24  : diectiqueا
  )�)Tا=�  ا�o^����k"��� 	7$-��ت ا���
5
T� a� I	 �; ا�ر*�دات وا�� ج��7(م ا�

ا�oي � ف ��5"�� ا����� ا���Aب ���-YT ا�:$ ي ا���Y;، ذ�c nن هoا ا���ض 

�ة ا�-�=$
	 وا�".!
	و ا�-� �	 وح �"-:D� &$I f�$> اcج�Yة  .�& ا�

 �5�7
	 �8ض-	 " د���
Y"وا�-Rج ا�
� ت�� �-��
�Z إ� �; R8ل ات�5ع ح�
	 ح7
nول ا����� � ض| ذ�)Tوط وا��E�:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



��ول H'02 ر  :IJ"� � ���ا � KاLM�ص�  ا	E�ا
  ب��OJ ا�+*"ر ا�)&"ي

ا�^oا=
	 ا�� اد 15 ��� ا��!� ح ا�^oا=
	 ا�� اد  ا���" I	 ا�^oا=
	 ا�� اد   

01 a
$ ا�
a
$
� �_ ��Yوج ح$
a – ا�:��� ا�$B ;� ا��7 ة   

  (  1/2 écremé) 
a

a – ا�^�5ة ح$$ �_ ا���Yوج ا�

	b� آ E�5ة ا�z.  

02 
Yaour)ا�
� رت

t) 
5
-� �� رتb – ;5ي ج�b �-
5b                 

(petit suisse) 
.���. اآ�b Zي ج5; ���. اآZ �� رت  

أ�
� ج5; 03 5
-� أ�
� ج5; آ� b.  
;5Tا� Z5; – ���. اآT$| ا���و ا� _
 ج�

.ا���5Aات  

�Iدي ج5; 04  
;5Tا� �
z |$��ة – ا�)�Yة ا��
 ا�(�� �; ا�.7

)	
).ا�"�5ت  
.���(�� ا�^"
	 ا��Y(ة  

 ا�$ م 05
 ح�5ت 2( ا�5
� – اcر�a – ا�(ج�ج – ا��75ي

�
� � &$I �@آcا.(  
�� ا�$Eا��

� – ا��T.> ا�$� – آ@E:ا� – 

� ا��I "A	 ا���5Aات أ� اع$���  

06 
n�!و ا� Zاآ � 

� ا�5

� ا� ت�cا zoune  - ت  اcزرق ا�
sardine  و o8r� رo�.  

n�!ا� <.T��5ات – ا�A� n�!ق – ا��� 
n�!ا�.  

07 ;=�T-ا� 

- Y5Dأو �(ون ا� �
$B ;� |$�ا� a!رأي ح a
5�ا�  
- j� :!� ون)� |$�  

ا�:!:!� – اcرز – ا��-:�و�	 أ� اع ج�!_ -  
- j� :!5ف ا��Tح$ ��ت – ا� j
ا�5  
oر ت�Tر�� ا��A"-	 ا�$ ��ت -�.  

 (pâtisserie) ت�Tر�� ا��A"-	 ا�$ ��ت

08 ��Dا� 	زج��ا�  
��اف
 – ا�YTر – ا�$  ا�.$.� – ا�����b – ا�5

	���اء ا�!$Dا� – fb��oر ا�5�  
����fb – ا�.� 	$�� )f5
 ��5Aات –) *

�b��� ا�

ا���T	 ا�5 ب 09   
C�س – ح)I – ء�
        -ا�. ل – � �

	��5$Tا�.  

10 Zا�. اآ 	زج��ا� oر ا�(�ع – ا�D خ – ا��.�ح �  

-  &$I ة�
�8 Zأ� اع ا�. اآ �B��
oر *(�( و � o8+ت ����ا� 	ص

	$
$B 	
 .آ�
-  Z�5ات ا�. اآA�)ن T-�ا�(  

ا�(��	 ا�� اد 11  
).����z;( ا�"�5ت
	 ����Y(ة �!�| -  

- j�Yو ا�"�5ت� ا� o8+� �7د���� 	$
$B ر وo�.  
 م  -Eو ا� 	�اد ا�(� �أ� اع ا� _
ج�

  .ا���رة �:5( ا�����

 ا���Eو��ت 12

اcآ@� I$& �$� 120 إ�& 100 �;  
 .ت
Yا�	 –�
�E  –��ء  -

- �
 .ا��Eي أو ا��7 ة �"�Tن � �

�) �E�)02و��ت �zز�	 �Iد�	  -� � ;
  .آ+�

-  Zا�. اآ �
AIcocktail 
 ا�: آ�آ � –ا�:�آ�و  –ا�A دا  -

- ZIا �+� �
A-�5ات ا�A�  

ا�� ا�-!� – ا��.�ح �-T ن – ا�!:� - أ�8ى � اد 13  - 	b� آ Eو ا� _
.�E��7ت�� ج�  



	.$�D� - ز�� 
(ودة �:�
�ت(ا�� �bرد – ا���(  
ا�@ م -  

ا�.!�W – ا�T ز – ا�$ ز – ا�:�آ�و -  
ا�� ز – �+� اZI ا���� -  

).�5zة( ا�:�آ�و -  
ا�D� ر أ� اع ج�
_ ��ت� �"-� وت�"_ -  

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/10/03/2010    13:57 

  : médicamentsاgدو	�  -7-2

  ;�Y�ر ا�:$ ي ا� A7��� ب�A�ا� ����ء ا���Iل اR8 ;� a
5��ول ا��

| �-� ا�ض��ا��ت أو ا��-:���ت ا���Aح5	 Aوت 	دو�cا ;� 	I �T�


	 ا�(م.A�� ����cج اR-$� �I)ض وآ��$�.  
��ج ا����� ا�oي �-��� �; �C7 ا�:��!
 م وز��دة ا�. �. ر إ�& أدو�	 �) 

Rengal   أوCalcium(   nف إ�& ذ����� ا���اح� اcو�& �; ا���ض �9 �
) ;
���
�D(     �:* &$I)recaltrol Alphat+stregyl ( a"Tوتgals 

d’aliminium   ��kح�& � تosteomalacie oluminique  .  
�hypotenseurs  )7إذا ت� ا��D(ام آ� أ� اع اcدو�	 . �$�$7
� �; ا��^6 ا���ت._ -

ح!a ا���ض وا���ا5B	 ا��!���ة وذ�n 8 �� �; ح��ت �: ن ه"� ت:
> ا�:�
�ت 
 �8lasilixص	   I diurétiques de l’anse de henlé(م ا��5 ل و�.�� ا�5bcء 

  .  burinexو   
-  ;� 	
�5
a ز��دة ا�
 ري ��  �5I 1; أ8��ء وت�Tوز ا��| ا�A� &�وح


; وت-���  �bف ا�����، أو I; وج د ا������ت أو أ��اض �-(�	 أو ���bن-�
  . hypourcemiants    �@� :zyloricا��cاض �; R8ل 

� ع �-�$
	 . �-��� ��ض& ا�A7 ر ا�:$ ي �; ت"�ذر ��7 ا�(م -Dأ9"�ء ا� ��
و� �
5
a ا����� �-Rج �
	 ا�(م وI$& هoا �Yود ا�.AتFer .  

- A�ا �{ض�ار ا��k� �5ت ��7 ا�(م��"� )�)5
I a$& ت.�دي أو ت��ح5	 و�-�� ا�
�"�7 ا�(م، إ� �� ح��ت ا���ورة �8ص	 I )"I(م اح���ل ��7 ا�(م �@R �� ح��	 

 ;
� $z �
 .)gil 70(إ�& أhémoglobine    �Bا�ض��ا��ت ا�5$7
	 و�Yول ا��
2011-01-:32 .05 http://www.vb.arabseyes.com/t18315.html 20 

  :ا��T� ;�Y( و �; ت7"
�ت RIج ا�A7 ر ا�:$ ي

  

  



  

1-  �6D�(2�(ا)Y��� اhا �	�i �  ):تY��� ا#م :
 ;� 	-�
	 ا���7.A�ا� 	A( ح��6إ�&  4ت  ���آ@� ا��-cت وه� ا�I��) ح ا��


	 �8رج ا�T!� وا���: �	 �;%) 90.A�$� دا=�ة ،jBr� ور�(ي n$� |�� a$�: وت�
 ;��
� ا�:$ ي ، ���Dت ت!^$� )� � ، 	
.Aت 	�t ،	
.A���� ي �8ص 
�Ezء ح


7	/ ��  300-250(_ ا�(م د�Bة ) دY

7	/�� 500(ود�_ ��=� ا�(�$Bو��: ن ��=� ) د
 �Bت و� ا�� ��:
) ص د� م، � ت��
 م، آ��!
 م(ا�(�$
Yة �; �Iزل B$ ي �; � ع �

 .وذ�n ح!a ا���	. إ�& ا�^$ آ ز ���ض��	

 	
�(م، ا��-��ل ��دة ت�"_ تD@� ا) �8رج ا�T!�(وت��$a ا�(ورة ا�(� �	 ا��Dرج
 &����7	 �b�.	 ���c ت-�ض ص�ح��5 إ�& ��Y>، وا��I�Tت ت-� jإذا آ�� 	�8ص

8�� ا�"�Y> ووزن ا����� a!ح.  
)Pierre Simon ; 1996 – 1999 p 75(  

2-  A ,�Y  ):ا3Z�B ا��Iي :� �i	� اgآ�,س(ا3Z�B ا��Iي ا
 	
B�.Aا� 	!�ح�ل ا���@� �� ا��-���3 1700ح ا�� (�� (ء �$��5�E^م آ)ا� ;
دل �

  .و��=� ا�(�$
Yة
) ا�(���
Yة �D�$.	 �� ت�آ
Y ا�^$ آ ز(ا��$ ل ا��!�D(م ��!�وي أو �.�ط ا�� ت� 

 	�
	 ج�اح
	 آ5
�ة دا�8 ا��T �> ا�5�"� � ا��
7; �� ��وف ت-7�catheter  

:� � ض_ و���ك ���(ا�8��R�.  


7	 ��20 ا��T �> ا�75�dialysat   ;� �"b�5& ا�!�=� B1إ�&  د  �oه �� 	I��
 	
.A�ا� a$��; ا�(م ) � ري، � �.�ت، ح��� ا�
 ر�n(ا�.��ة ت"��7 ا�� اد ا��� ت�

و�; A� �9.& ا�(م،   D��dialysat��ق ا�^�Eء ا��B�.A وت�A إ�& ��=� ا�(�$
Yة 
 Z�إ�&  �30�� �� ا�!�I	 أي ح ا��  ��1 ا�^��a �7(ر د�_ ��=� ا�(���
Yة �� �� �


"	 ت!� 40"B	
.A�ا� 	
$�I أ9"�ء ��-.  
��� ا��-��ل ا�^!
� ا�:$ ي ا�I �B�.A$& إ�9 �� ر ��A7ن ا�5 ل �!a5 ت(�8  -

  .ج�اح� أو أ9"�ء ح�دث I(م ا�����7	 I"( ��7 ا�(م
   )Alain Blacque- Belair ;1984 ; p 964 (  

 

 

  



3- [�I  :زرع ا
*CD �; آ� �$
 ن �� ا�-��� �E:  �; ا�.�E ا�:$ ي ا�"��=� ا�oي  60-50ح ا�� 


	 ��7 ا�:$& $�I ا�:$ ي أو �

	 ا�^!$�I &ج إ����.  
�7( �(أت ا���و�ت اcو�& �Yرع ا�:$
	 �"o �(ا�	 ا��7ن ا�-��E; و�:; آ$�� ��ءت 


	 ا��YروI	، إ�& أن ت� ا$:$� �!Tر�� ا� 	T
�� nوذ� �E.��� ف�E�5(ء �� اآ�
 	IروY�ا� 	
-Immunoاcدو�	 ا��!�D(�	 ��"_ ا�T!� �; ر��  ا�:$

suppressants  و� نY
، ��Prednisolone �(ا�	 ا�!�
"�ت، �@� ا���5(�
 ;��� 
ح
1 أ���  Cyclosporineوا�!
:$ �5 ر�;  Azathiopurineاcزا9

�!Tا� 	I�"� �.Dت.  
jت �-(ه� وآ���
�!5	 ��Tح�� �-( ��ور �Iم I; ا�-�$
	  وB( ا���Eت ه�o ا�-�$

�� ا���=	 إذا آ�ن ا����5ع ح� و�; أح( أ���Bء ا�����  95ت�A إ�& ح ا�� 
و�; ���; ه�o ا�-�$
	 . �� ا���=	 إذا آ��j ا�:$
	 �; *CD �� �& 80وح ا�� 

أ��� ت!; �; �!� ى ح
�ة ا����� ��7ر�	 �-�$
	 ا�^!
� ا�:$ ي ا�oي �aT أن 
T� 65ت�� )�Yأآ�5 و� 	��
_ �n�o ا�!.� ���!
� ،�ً
I 5ث ��ات أ�R9 ذ�.�pز ا��

 ;!
	 وت�!"Tوا� 	�)!Tرت�� ا�)B أو Zرت)B )
�; B(رتI Z$& ا�-�� وا�p��ج، و�!�-
 �

	 ا�^!$�I 	.$زرع ا�:$& وآ 	
$�I 	.$إ�& آ ���k� إذا �ً�ح���Z ا�".!
	، وأ�


	 ا�^!
� ا�:$ ي أI$& �; ا�:$ ي I$& ا��(ى ا�5-
( ���"� �T( أ$�-� 	
ن ا�:$.	 ا�"��=
	
  .آ$.	 زرع ا�:$
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 �J'خ:  

�!�R8 ;� C$Dل هoا ا�.�A أن ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; ت-5
� I; ت$> ���=�      
�$ ح(ات وا�".�و��ت، وت�-$W درج	 ا�ص��	 ا�:$ �	 �-(د ا�".�و��ت ا����A	 وا��� 


�	 ا�:���ت
; �� ا�(مB ��)7�� ��
$I ل)�!�.  


� ا�:$&، آ�!z ت�

� ح
"�� ��A ا����� إ�& ا���ح$	 ا�"��=
	 �$T+ إ�& ت7"!^�
وا��� ت!�| � ا��	 �t	 ��- �� و��=> ا�:$
	 ا����.	   )lémodialyse(ا�(� ي 

  .�!a5 ا���ض

 ،Z"� ء�.E:; ا��ض �-��� �:; � ��� Z1 أ�
�� حzض� �.B � ر ا�:$ ي A7و�-( ا�
 Zb�5ارت 	T
�� ،	
5!� ZT=��� ت: ن )B يoرع ا�:$ ي وا�Yه  ا� Z� )
وا�� ا� ح

�!Tت�57 ا� 	
�	 ���"!5	 �$��ض  ���:��zض� 	
�  �8رج� �oا ه  �E:� وض--�
� رةDا� 	.�وت��ت�� ا��.I��
T	 ج$!�ت ا�^!
� ا�(� ي ا���5-	 وا�(ا=�	 و��� :
 	

	 ا�^oا=�
� وارت.�ع ض^6 ا�(م، وارت.�ع ا�. �. ر �� ا�(م، وآoا ا��
�cآ�

  .ا�m.... ا�E(�(ة وا��C$7 ا���=� 
���ض& ����7	 �D�$.	، ��"�ك �; �� ا�W �-�� ت-�ش ه�o ا� ض-
	 �; �bف ا

��-� Wا�� ا� Z
$I a-A� ;� ا��� �5(��� . وه"�ك 	��T�ا�� 	-
5b &$I اoه <B �و�
6z��  .ا����� �_ هoا ا�� B> ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



#�H2ت:  

 �o$:��، و�; أه� ه��رات �)Bات وY
�:� ��ح$	 �; ��اح� ��  ا�p!�ن ��
اج����I، (ا���اح� ا��*(، ��I��5ره� ��ح$	 اآ���ل ا�"�  �� ج�
_ ا�" اح� 

ا��ا*( ا�-�دي أي ا����D �; وهoا ا�آ���ل �� ا�"�  �: ن I"( ...) ا�.-���،
ا��cاض، و�� ا��T� ���7( ا��ا*( ا���Aب ���A7 ر ا�:$ ي ا���Y; ا��Dض_ 

 	
.A�ا� 	
$�-�)Y

	 ، ��د�	، (�-��� �; �R:Eت �� ح
�تZ ) د���I���وأ��ز ...) اج
ح
�تZ وت-��$Z �_ ا���8;، ه�o ا��R:Eت ا��R:Eت ا�".!
	، ا��� تI �9r$& �!�ر 


	 و�; أ�.
8
� �: ن ��تI �T; ا��.:
� �� آcا اoوه ،W$7ت ا�R:E�ا� �oز ه�
5
-� وآoا ا�-Rج ا��!��� b �:E� 	
� 

�ة ا�
�ة(���ر�	 ا�ا�oي ) د���
Y �(ى ا�

  .�!Z� a5 ا�� ت� ا�".!�

 ;�Y�ر ا�:$ ي ا� A7��� ب�A�ا��ا*( ا� )"I �!."ا� a��Tا� 	
و��kا cه�
 	
.A�ا� 	
  .� ف ����ق �Z �� هoا ا�.�A ) د���
Y(ا��Dض_ �-$�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :ت�6	5 ا�ش# -1
�Z:   

ا���*(، وا���*( وا��*�د وه  �7
� ا��Rل : ��; �"k ر" �!�ن ا�-�ب"ورد �� 
  .ه(ا�: ، وأر*(� ا~، وأر*(� إ�& ا��c ور*(�ا��c وا����W 	إذا أص�ب وج�

  )200، ص 1997 ج��ل ا�(�; ��( �; �:�م �; ا��"k ر،(

  :اDJ'ح,

�، ا�.-��
�، �:���، وت7_ ه�o ج!�
� �� � اآ��� ا�oي CDEا��ا*( ه  ا�* !.� ،


D 8	، أي Eا� 	ح$�� 	وح�& �(ا� 	اه7��ا� 	ح$�� 	���� ;
  .�"	 60 -21ا���ح$	 �
I; ذاتZ و�Z ا�7(رة I$& ا�8�
�ر ، وه  ا�oي ����  ه  ا�CDE ا��!rول* 

�!rو�
�ت �� �D��ر� و�Z ا�7(رة I$& تA ر ا�"��=� ا����ت5	 I$& ا��7ارات ا��� 
  .��oDه�

) ،	�� I )�� )�  )60، ص 1996آ��� �

  :م�احB ا�ش# -2

	 ا��� ت!�& ا��*( تT� ;� <$�D��_ إ�& �8t،وات.W ا�-$��ء      "�Yا�.��ة ا�  ��

;
  :ت7!
��� إ�& ��ح$�

2-1- �I=2�"	، و��A ا�.�د �
Z ه�o  40إ�&  21وت��( �; : م�ح�� ا�ش# ا
Zوذروة إ���ج ZT�  .ا���ح$	 إ�& ت��م �

2-2-  l2)�س 60إ�&  40وت��( �;  ):م�ح�� وسl اB26(م�ح�� ا�ش# ا
	8 D
Eا� 	5(أ ت(ه ر و��=> ا�.�د ح�& ��ح$� 	ح$��ا� �oو�� ه ،	"�.  

)�.��I ��  )41، ص2000، ���� �$

  :م�,ه� ا�Ad �2 م�ح�� ا�ش# -3
3-1- A23$   :ا��2 ا

         �!�� ��
; وا��(ه ر ���"
 ��B	b ، ل أAB& إ�& ا��cاد و��A �-� ا�5
 � ج
وا��yزر  ا�!�I	 ت��$a ا��� و�8ص	 ا�5(�& ا�"�Eط I$& ةB(ر أAB& إ�& ��A آ��

n�oة آ) ا� زن ، وأ���ا�-B �� ;� ;��E ت��� أAB& �5$^�ن وا�!�-
	 ا���A5	 ا�
  .ا��*( R8ل اآ������ ��� �$�m ا�:����=
	 �$� ج�ت ا�"�ضT	 وا�c��ط �$�m ا�:$&

  



  

  

3-2- Ad�62  :ا��2 اA��6 وا
 ،��ح$	 ا��*( ا��5:� لB���� R8ت�A �-� ا�7(رات ا�-$7
	 وا��-��
	 إ�&           

 ا�����T	ز�;  أوز�; ا��ج_  �� ا�!�I	ت��$a  ا���ا����م  أن إ�&وتrآ( ا�5 ث 

�  أوA7(ى ا��وا�7(رةذاآ�ة ا�  &$Iت  إدراك�BR--7(ةا��ا�  	
��I Z7���تrدى �

دورا  ا�@��7
	B( ت$-a ا�- ا�� ، وو�(ا�	 ا�-��E"�ت �; ا�-�� ا���اه7	R8ل  ا�:.�ءة
و�bق  ا�A ر�	��  ا��.:
� ����D(ام ا�-�$
�ت  ��ت(�( ا�R�8ف  ��ح���� 

Z"I �
  .ا��-5
)Bط �!� ��ت �-� ه"�ك أن إ�& ا�5-� أ*�ر و�E"-��� ا��وز ا��T�ت �oه 	ح$��ا� 

 : أه��� ا�ـــــــــ�ا*(�; �(ى �ا��-�� ا�"�Eط I$& �!�(ل أن ���R8 �; ��:; وا���

 : اIE2'ت إ	$,د - أ
 �(ى ا��-��� ا�"�Eط �; ا�f��D ا��!� ى ه  ا��E:$	 إ��Tد أن"  ار�;"  ��ى     

Z
 أ�<$	 ت �
( I$& ا��ا*( B(رة �� و���@� ا��ا*(�; �$ ك �Z ��!� ا�oي وه  �
�ج

6 ا�oي ���-��� و��ت5�	 ج(�(ة� Z�. 
�oوه 	ح$��ا� 	!��Dا� 	7��ح�ا� �� &k �$ ك وان �8ص	 ا��5ح@
; �(ى ���57 ل ت
 ا��.:
� C=�A8 �; ه  وإ���,  ا��ا*(�; �$ ك �A�7� &$I � ا��R:Eت إ��Tد

 . ا��*( أم ا���اه7	 أم ا��. �	 �� أآ�ن � اء Z.A� Z��I وا�p(ا�I ا���:�ري

A ا)�I�ــــــــــــــ� -ب#$ : ا
          �!�� �

	 ����Dص
	 ا��ا*(�; ت.:�)Tا� 	
 �(ى ا��-��� �$"�Eط اض��
Z آ-�$
 وح
;" ه
�T"  ا�c���� ا�-��� إ�& ت�ج_"  ا�T(�� ا��.:
�"  ا����7	 وه�o ا��ا*(�;

<A� 	7��b �

� ا��ا*(�; �(ى ا��.::.���� ��)Tا� Z��� )7�"� 	�$!� Z
 أن �� �
�ج
�
 � ا��ا*( أن آ��,  ا��.:
� �!� ��ت أI$& ه  ا�A ر�	 ا�-�$
�ت ����D(ام ا��.:
)E"� 7(ر ا�� ت� و8.� ا�� ازن� �� &-!� ��
:.�� �
 اcز�	 �  �!���ا �-

	
��ت �
; وا���6 ا�-$7
	 وا���@�رة ا��-��B�"��ا� . 
 : ا�ــــــــ�ا*(�; ��.:
ــــــــــ� ا���
Yة ا�ADــــــــــــ�=I ;� Cـــ(د و�ـــــــــ ج(

* �

� ا�oي ا���اه7
; ت.:
� n�o� <$�D� ;I وه  ���"!5
	 ��!� ا��ا*(�; ت.:�� 
�$�7 �: ن أن إ�&� . 
7
7	 C=�A8 ���I �; �8ص
	 ه  ا��"��B أن ا��ا*(ون �(رك *.  وا� اB_ ا�

Wا�.�د وت ا� _� 	>
�و��Z �: ن � ا�5�� �� �oت ه�Iا�A7(ر ا�� �� W7�� �57�� 
�oت ه��B�"�ا� . 




; وا���آ
a ا��:��� إح(اث إ�& ت.:
�ه� �& ا��ا*(ون �!-& *� aج ا� 	-���ا� 
	�B�"��أآ@� ج(�( ت: �; إ�& �$ ص ل ا� � �* �I�!وات.  

  

   :ا���Aا�2ــــــــــ�  -3-3
�+ ���A اب B �� ا���A5را ا�p!�ن �
a!�:� Z ا�oي ا� jB ه  ا��*(         Dوا� 

	 ا��5Dة I$& اI���داADEا�  ��7 وا�"$D,  ا� �و� W!"ا� �
 �(�Z ا��ADE �ا�7
7
	 ا�7(رة ت ا�� أن آ��,  ا��-��� ���"�  و9
�7 ارت�b�5 ��ت65� *��b �-( ا��"


; 8$�7 �!� ى I$& �.:� ان �$CDE ��:; ح�& ض�ور��-� . 

 أR8ق ��ح$	"  ـ� �-�ف �� ا�D$�7 ا�"�  �� ����7$� ا��5:� ا��*( ��ح$	         

Z ���5دئ ا���Yام �  ا�.�د �� جZ ا���ح$	 ه�o و�&"  ا�-��	 ا���5دئBR8ره� أ��D� 


; وا��!�واة ا�-(ا�	"  أ�@$��� و�;� �E57 ق �� ا� آ�ا�	 واح��ام,  وا� اج�5ت ا�
 : ,ا���ح� ه�o �� �$!$ ك ا�T ه�ي وا�!a5.  آ��!�ن ا�p!�ن


	 ا���5دئ ص	 ا�.�د اI��7د -BR8cا 	ا ا�-��o�7د وه�Iا� f
� � إح!�س �
 . ا��"��7 ا���(�ل I$& �7 م وإ��� وج(ا��

- a5!ح!�س ه  ا�@��� ا�pام اY����� �ADEا�  � �o�5دئ ه�ا� 	7$�  . ا��

3-4- A:,2(�*�2 ا�   :ا

       	
  :و���
C=�AD��� Y ا����
�"�� ا�CDE ا��ا*( ت-$
�Z و�T( ا�-�� ا��"��a و�!�I �7; أ��تZ و�: ن  * 

 .أ��ة ج(�(ة
 * �

	 ج!�ADEا� aج ا� �B�� _� ازي ��ا� �I���ا�ج ��$7
� وا�.-��
� ��� ا�"Iو

�I���ا�ج  ��9 �� ا�"r� ��"� اب �� أي�� .وأي اض
��; ا�"�� ا�ج����I ا����7ار ا���"� وا��ض� I; ا�-�� وا�� ا�W وا�"�   * ��

و����; ا�"�� ا�ج����I آn�o ا�Yواج وت: �; ا��cة وا����7ار  ا���"�،
 .ا��cي

 * �7�!

	 ذروت�� ، �I���ت ا�ج�BR-ا� �A1 ا� ا�(ان  ت5
اcو�د I; أ��ه� ، �
 .�BRI ;Iت ج(�(ة ت�{ ح
�ت���

 *  )

	 وا�-�دات وا����7I���ج�ت ا�ج�
	 ا�� ا�W �� ��ح$	 ا��*( ���$�I �9+�ت
5$
<	 وا�� ا��ت� �I���ر ا�ج �  .وا��

  



  

  

  

  

3-5- A  :ا��2 ا*ن�6,
          �� ZB�.8ح ا�.�د أو إ�T� (ى�ا��*( � 	ا��.-��� �� ��ح$  �ت65 ا�"��


<�Z ا���� رة وح
�تZ ا���^
�ة، �.� ��ح$	 � Z
$I ا��� ت.�ض�� <

�ت ا��:$�I

!�Z!."� �7 و�5A| �(رك �:��	 �Bارات � 	
ا��*( ا��5:� �5(أ ا�.�د ح
�تZ ا�-�$


�ة، و�: ن �.!Z، و�� ه�o ا���ح$	 �7( وض_ ا��$� Z�ف وج��Iو Zت�
� ��ا*( ��
����Y ا�.-��
�، و�5A| �� � ا��.-��� �� ذروتZ، أ�� �� و�6 ا�-�� �
5(أ ا�� ت� 


� ا�.
�Y � ج� ا�-� ي ، وذ�I n"(�� �(رك أ�B Z( �(أ ^�$� 	T
�� nا��.-���، وذ�
	-��� &��& و=
(ة، �� ت$15 أن ت� ل إ�& 8D� 	8 D
Eا�  � Z�$رح  	ح7R��

و�B |5A$�7 وت"�زZI اcوه�م I �� 8$& ص�Z وI�Z$، و�Yداد *- ر� ���� ت، 
 ;� 	5��z أآ ان Z���"وت ،Z7��b �� �
و�Z!.� &$I &ED ا� B ع وه  �7> أو �!

	� 5

�7وم ا�ح!�س ���z��ء وا�^� ،<-�  .��kه� ا�

�تZ، و�"Z�B�b �k وB ا�،          و�!��ج_ Z�)5� Z�79 و�� �$15 أن ��ض& ا�.�د �

 �oه 	ب �����B ��cا Z� �7�!ة و��
و�.!Z و�- د إ�
Z ا��:
> ���kه� ح
�تZ ا���^

�ة و�- د اتYا�Z ا�".!� ��ة أ�8ى، *+�Z �� ذ�n *+ن ا��ا*( ا�oي ا���ح$	 �; ا�

Z��-.ا� Z� نYوات ،Z!.� Z
���� j��9 �9 إ��  .�(أ �
)، )
  )325. 324، ص ص r�1998اد ا���5 ا�!

Q ا�Ad �2 م�ح�� ا�ش#:,D4- م 
- 	
I���وا�ج 	
.ت �
_ ا��5Dات ا��-��  
.ا8�
�ر ا�Yوج	 أو ا�Yوج -  
.واج���a��"� �I و�!��7 ت: �; �!� ى ا�A�Bدي -  

�ة ا�T(�(ة -
	 ت�.W �_ ا�I���د روا�6 اج�Tا�.  

�ة -$� 	
�$I 	.!$� ;� :ت.  
7
W ا�� ازن ا��.-��� -.ت  

�ةت�� �!rو� -
�ت ا��cة وا�.  
- f."ض65 ا�.  
)، 	�� I )�� )�   ) 64، ص1996آ��� �



 5- أ��ز مIE'ت ا�ش# 
و� اB> ص-5	 .....) �7( ا� ا�(�; , ا�c ة, ا�c �	 (تR8 ��kل ��ح$	 ا��*( أح(اث ���	  

.��"� � ف ��ول ت"�ول �-� ا��R:Eت �� ��ح$	 ا��*(  

 
��ة :gم�م� و اg5-1- أزم� ا 

a آ� �"��� �_ �.!Z و�_ ا���8; ت^
�ا, أن ت5A| ا���أة أ�� و ا��ج� أ�� A
وهoا ,  �


Z واج�5ت ج(�(ة , ا��^
� ���b Z_ ذات� $I �7$وت �B 7ا�.�د ح ���� وا�c �	 وا�c ة ت-���

(ل T� &$I� I	 �; ا�k اه� "  Racamierراآ��
� " وB( ا��D(م , � 	� �cم ا �.�


	 ا���.b�-ا�	� �cو ا ��و���� �A رة ا�T!( و ا��^
�ات ا��� ت-
��E ا���أة , -7$	 ���
	�B�"�� رة A� , ص� إذا آ�ن A8 ��)7�م ا�)-� f
وه�o ا���I�E ت�-��� وت�ا���7 أح��

	�=R� �
z وف�� �� ��� ض-
	 ا��� و ا�c �	 ت"-� أز��ت ا��. �	 و ت"�k , ا�

�� ح��$I ��"� YT-آ �.�
�Z وح����Z �; ا�W$7ا���أة �$�R7�ا� ;
, ��Z و ا�I��اف �Z و ت+�

.وهoا ا�� B> �; اcم �.��ض �� ا����آY ا�"�ج!� و�5A| أآ@� أه�
	 �; ذات��  
� ر         � ;� Z��� ة �c�� 	�
�ات ا�.
�Y � ج
	 ا���ت5
�� �� �-��ف اcب I$& ا��^


� أو ر���Yوا����7ل إ�& ا�c ة , ا�!$ آ�ت ا���ور�	 �{� ة��

-�ب دور , �
f أ��ا 8����
 �.�$� 	5!"��� Z-B � )�)
_ ا�CDE ت�ودور اcب �-"� أن �(�8 , اcب �.��ض أن �!�

9
	 � ت-"� أن �$T+ اcب R@ا� 	.
ا��ج� �� ا�-BR	 ا��7=�	 �
; ا��.� و �
; اcم وه�o ا� �
, ر��I	 ����E	 ����I	 اcم �$�.� إذ ������Z�I ت7(��, إ�& دور �D�$> آ$
� I; دور اcم

وهoا � �-"� إ�^�ء ا����م ا���$ �	 �"Z �� ا��!� ى ا�ج����I أ�� I$& ا��!� ى ا�".!� 

�7 أي أز�	 �I ا�

.	 اcب ت��$a ت^� �.  

          a!رآ ز " و ح��Marcus 1970 " ; أن �- د �� �� ر�ا��*( �: 	أن أ��س أز�
�c�5 اB ;� 	ل �:5 ت 
�&$Icر, � ا�
ذ�n أ�Z �� ���ة , ه�o ا��c اIc$& ا��� �� W��b ا���

" �5(أ ا� اB_"ا�oي أ�^� تj ت+9
� ا����
	 ���� "ة5�o(أ ا�$"ا��*( ��:; أن �- د ا�.�د إ�& 
Y=ر ا�^�ا�
� ا�".!� ه� ت$.وا�@ رة ا��� ��:$� I"�� ا��  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

: �	# 5-2- اgزم� ا�ا

Z "  ه�o ا�ز�	 وأد�8 �.� م      
وت-"� "  ��Braconneir et liMarcelر*$� و ��اآ �

 ����.bأ 	اه7�� 	ا�(�; �� � اج� ��� 	ص�Dا� 	

� ا�".!� �I , ا� ض-
	 ا�(ا$8$��A ا��
Wاه����� 	BR-ا� ;I 	Tا�"�ت 	
$
D�ه� ا��k�و , ا� 	
وه�o ا�-BR	 ت B` ا��@
�ات اcود�5

وه�o اcز�	 ��� ��kه� ��-(دة �@� , و ا�^
�ة و ت�ا���7 ت^
�ات ج"!
	 I"( ا� ا�(�;ا�!.�ح 
Z-� ا�� اص� &$I م ا�7(رة)I أو Wاه���5 ا�B ;� ��.�ر �-(م ا� -Eوا� YT-ا� �I�E� , n�oوآ

�
�T��� اف��Iم ا���"�ن و ا�)I 	
وأ�Z ���وك �; �5B ا�n��E �� , ا�E- ر �+�Z ض
.� اج�	 ا��R:Eت  

��ة , ا�(اد: و �Rح` I(ة أ���ط �� ردود ا�.-� I"( ا� ا�(�;        
إ�Iدة , ا��5z	 �� ا�!

�ت �"�� أ��� ت�:; ا���ء �; , ذآ���ت ا���اه7	 ��T�p-� ا� 	ا� ا�(� 	و�:; �75& �{ز�

�.� و ت�:"Z �; إدارة اcز��ت اcود�5
	 و ا��
�ت ا��� 	
�R��pا 	BR-ر �; ا��
	 ا��I��)�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



:�26 5-3- أزم� م�)5Y ا
           ;� ;
�"	 R� ��)"Iح` ا�.�د أن  55و 45وت-�ف أ��� �+ز�	 ا�"��  وت(ث �

�-��� Z� �� )B ;�Yا� ,Z77ح )B Zأ� ;� ��I &$D�
� ,��cا �$D�ا ا�oه aح�Aو� , ��-
�
	

� ح
�ت� Z�� �rدي إ�& ت^
�ات ���	 I$& �!� ى ا� ��=> ا�".!k"دة ت�Iإ &$I CDEا� ,


�ات ا�T!(�	 و ت"�W$7� �B ا��Y; ا�oي �^���� 	�
D 8	 ا���ت5Eف �; ا� Dوا� ��

	 آ$�� ��kه� ��r�	 �aT أن �-�� I$& ت57$�� وI$& �"�ء ��7و�	 ج(�(ة !"Tت ا��
��:�pا

, ا�آ�<�ب: وB( تrدي ه�o ا� ض-
	 إ�& �� ر اض��ا��ت ��ض
	 , و�"�ء �.!� ج(�(

� �Iد�	�$ آ
�ت ج"!
	 z, ا�� جf �; اpص��	 ����cاض , f"Tآ�ء �; ا��* ;I �
ا��.�

و�
f �; ا��!�5-( أن ���k �� ا�ن �.!Z �-� , و �$ آ�ت �"��	, ا��8 �; ا��5Eب
��8 �� ��=�B ي آ�نoز ا�".!� ا���Tا� _�.اcز��ت اcود�5
	 و I دة ا��:5 ت�ت ��� �  

وتoآ� ا�.�E و ا��$7
� �; , و��A ا��cاد R8ل ه�o اcز�	 إ�& ��اج-	 �� ح(ث �-��        

�ة ا���ض
	 و أه�
	 ا�"�Tح    و�E-�ون ���y	 وج ده� آ�� �E-�ون ���.�اغ ��7ر�	 ���


� أن ه�o , و�E-�ون أ��� �-(م ا�.�=(ة و ت^
�E� aر�_ ا��!��57, ا��� ح�ت وا��cاح z
B 	ز�cا �@� 	
�ا�5�BRI ;I 1ت ج(�(ة ��� , ت� ر ا�"�Eط : ( ت��ا�W وردات �-� ت- �

<-�
��� ا�.�د , ه�o ا� ض-
	 B( ت�ا���7 ت^
� �� ا�� �	 ا�oات
	, �7$� �; ا�E- ر ����
Z

ZE و �!-& إ�& ا�7
�م �+دوار ج(�(ة ���^
� ��kة ا���8; إ�I 	7��b و Zآ�ت $� �-� ,

I ��
a ا�� ل أ�Aو�	.$�D� اتoة إ�& ا��k"ا� �-T� �� 	
I���ت اج�BR.  
��ورة ��ض
	 و        ��� j!

!j أز�	 �"�A> ا�-�� ه���I �7!� �o �� ا��*( و ��

 �@� 	

T	 ��وف �8رج�� �A�7(ان ا� ا�(�; و : ��:; أن ت(ث �� �; ��7(م وB( ت
nي �$� ذ�oاد ا�)
� أو : �@�  أو B( ت(ث ��
T	 ا��^
�ات �
�Y � ج
	, ا�ا�7��ع ا�

	�)!Tو ا� 	
ذه�ب ا�c"�ء ا��o; وص$ ا إ�& �; ا��*( , ا���RDت �_ ا�c"�ء , ا��cاض ا�".!

(ا-� �
إذ أ��� ت�:; ا�.�د �; , إ� أ��� ت�� �-�� ا�"�� �����z �; ا��م ا���ا�7	, �$-


	 ��, ت(�( أه(اف وج د�I���وا�ج 	
� ���( ا�(8 ل �� b ر وت�57 ا��^
�ات ا�5
 � ج
	8 D
E, ا� 	ز�cا �oإ���ء ه 	
.

	,و�� I <B$& آI��)ت ا��
.أo8 اRIpء �:�ن ا��  

 )�
)495, 494, 493, 492ص ص ص ص ,  2002. ���� �$  
 
 
 
 
 
 
 



 

: �2
م��Yر ا��Iي ا,� 6- اIE2'ت ا)A 	6,نA م�H, ا�اش# اY2,ب 
 6-1- اIE2'ت ا�H2�� و ا2,د	� :

         Z� a5!ت ;�Y�ر ا�:$ ي ا� A7��� ب�A�ة �$�ا*( ا���!��ج ا�R-ا� 	
$�I لR8 ;�
: ��Eآ� ��"
	 و��د�	 �"�� �oآ�   

�T( ا��ا*( ا���Aب ���A7 ر ا�:$ ي ا��I �z�� Z!.� ;�Y$& �^�درة I�Z$ أو � اص$	 * 
.أدا=-� Z�Z$ ���دود�	 أ�B ت��اج_ ���"A> ت�5��7  

�- ن �$(���
Y �-�� ن �; ا�5���	 %  40& أن أ*�رت درا�	 إ�* D� ;�oص ا��D*cا ;�

; �-�$ ن%  60وB�5ا�.  

. ���دود�	 تI <A"��� �7; ��دود�	 ا�D*cص ا���8;      
.ا�7��ع ا�(a5!� �8 ت�ك ا�-�� ��
T	 ا���ض*   
 *���
.ا�.�A �; ا�-�� أح  
��Aوف (ا��I�7( ا��5:� و�"�� I; هoا ت�اآ� ا�5Icء وا��!rو�
�ت I$& ا����� * 

) ا�(واء, ا�� اصRت,ا��cة  
 * Y
�� ا����� �$�I ;I �$D�Z$ �5-( ا��^
�5ت ا���:�رة �; حCA ا�(�����.  

� ب * I 5ج أ�R-ا� <
.د ج  1200ت7(ر ت:��  
.Rzء اcدو�	 *   

(Rttp : //www  .rein  -ma /ar  /DP  .asp  18:33 10/03/2011 )           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 6-2- اIE2'ت ا*�)2,:�� :
           �� ;�Y�ر ا�:$ ي ا� A7��� ب�A�ا*( ا��$� 	
I���ا�ج 	��
C ا�D$:; ت�و �

 	
:ا�"�7ط ا����  
 *	
I���ا�ج Z.=أداء أدوار� وو�� �� ����ا� �E�.  
 *R-ق ا�Y�ض-> أو ت	
I���ت ا�ج�B.  
ت ت� ا�-�BRت ا���c	 وا��
�ره� I"(�� ت���ب ا��cة أو ا�Bcرب �; ا���5ع ���:$& و * 

��ج�� ا������ ��)"I.  

YTI ;� Z اcداء ا�ج����I, آ@�ة ا��^
I a; ا�-�� أو �7(�* $I aو�� ���ت.  

	 و ا�-:���� I$& ا�5
j وا�-�� وا��(ر�	* �!Tم ا�7(رة ا�)I.  
 * &$I ����رة ا�)B م)I a5!� ا���Y:�� أو ات���ي وض-> ت��cاب ا��ا��.:n و ا�ض

	���cا Zأداء واج�5ت.  
 * 	
I���ا�ج 	>E"�ا� ���>E"ء و ت�"�cا 	��Iر ;I ����ب ا�cوا 	�YTI اcم ا����

 	�
.ا�!$  
�� ن �"�� إه��ل ا�c"�ء و I(م ا�7(رة I$& ت ج
��� B( �(�-�� إ�& ا�5�A� ;I 1در �"* 

	��.ا�ه���م و�5��z �� ت: ن  ��Aدر �"  
1 �5@ ن I"�� �; أي �A(ر * 
I(م ا�7(رة I$& إ*�5ع ح�ج�ت ا��cة و �8ص	 اbc.�ل ح

�8t.  
.B( ���� ا����� ا�"�kم ا�^oا=� آ�د �-� �k� �.b�Iوف ا���ض وا�-Rج*   
�$a أح( ا�Yوج
; ا��Rق أو j��b �(ة ا�-Rج B ,�)"I( ت"��ر ا��cة إذا �bل ا���ض * � �

nذ� a5!�.  
.و��
� �$-�Y	 و �A� )B إ�& ا�E- ر ���
+س, E� )B-� ا����� ��� ح(ة و ا�.�اغ و ا��$� *   
  )2011/01/13 16:48 php  .showthred  /VD  /com - ksa .kidney  .www  //
 :Rttp(  
 

:��3�� 6-3- اIE2'ت ا
         ;

; ارت.�ع �-(�ت اpص��	 ���.�E ا�:$ ي و �� ;


; ا�".!
=�A8cد �; ا)I 6ر�

 ���A�� 	
� رة ا�^��5	 ��I}اض ا�".!D$� n�oوأ*�روا آ 	
ارت.�ع اpص��	 ����cاض ا�".!
 ;
��A�ي � �( اآ�<��� �(ى �-� ا�oن ا��b�!ض ا��� ;I Zرت �ا�.�E ا�:$ ي و� ت8 �7


�ت ا�".!
	 �� RIج ا�آ�<�ب وأن ��ض ا.E�!�ا� &$I ا �� ���ددون�
�.�E ا�:$ ي آ@



وا�W$7 و ا�� ت� �Ipدة 79��� �
�� ح ��� و ��:; ت ض
| ا���	 ا�".!
	 �$�ا*( ا���Aب 
:���A7 ر ا�:$ ي آ������   

 
 
 

 

 : ��� 6-3-1- ا
         1

C ا���ض حDE�5*�ة �-( ت� ��kت 	-=�* 	��T�ا� W$7ى ا�-(�( �;  ا� B ر D�


Z ��ض ا�A7 ر ا�:$ ي �; ت^
� , ا���ض&$I ي �و�! ن ���-YT إزاء �� ��:; أن �"
�� ح
�ت�� و�; اح����ت ا�� ت و��k� )B ا�I W$7$& ���ات ��7�-	 أ9"�ء ا���ض وآ� أ�� 


� Z� 8 �; ح(وث ا��:��	@� ��
Z� f ���� آ�ن �!�.  
      � Zأ� &$I W$7إ�& ا� �k"ة و�)Eو ا�� ت� وا� W
�5
-�I 1-5� Z$& ا��� Z�c f
� 	$:E

a!� ,�9r� )B Z�c ��وإ� ��  Z.=�� � م�
������� ا�W$7 �; ا�-Rج . B(رة ا����� I$& ا�7
B( ت�هZ7 ا�E(ة ا��.-��
	 و ت!�"Yف �B�bت�5B Z �(ء ا�-Rج , ا�(���
Y) ا�^!
� ا�:$ ي( 


> �$-Rج أ�B �; ا�E:� ا���$ ب و �Iدة �� �: ن وا����� آ�oا ��: ن B(رتI Z$& ا��:

	 �; ا�W$7 وه"�ك I(ة أ� اع �; ��I 	درج &$I ;�oا� ;�Y�ر ا�:$ ي ا� A7ض& ا���

ا� ادث ا��� ت@j5 أ��� ت�Y( �; �!� ى ا�I W$7"( ��ض& ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; إذ �: ن 
"I أو Zص 
� �Iدة I"( �� �: ن ا����� �����kر ���=� ���I �5�
C ا�DE���� Z^
( ت$5

 	
5$� 	

	 أو �9t _B �� ��)"Iرا ج��5!
5
	 ر=b ر إج�اءات�k���� ن :� ��)"I أو Z����

T	 ا���ض أو �� Zت�
�$-Rج و��ت._ ا�W$7 أ��� B �� ��)"I_ ا�.�د ت^
�ا ج ه��� �� ��6 ح

-�$� �7�.� ;

	 أو ح.A�ا� 	�t &$I 	د����I��� �-E� ��)"I أو ZجRI ح ل 	
Aا� 	� $
 ZجRI أو Zض�� 	-
5b )Y
) .د���  

          jB �7 �_ ا�� )B ض ��5*�ة��ي �$Y-� يoا� W$7ل , و�_ أن ا���ح ل اح� W$7إ� أن ا�
�� ر ���I.�ت وا�c-�د ا��!�$57
	 �$��ض وأI ��9$& � اح ح
 �	 �; ح
�ة ا�.�د �@� 

7� Z
$Iو jB داد �_ ا�Y� ��ا���و�� ر� ��ا�- Z�T��-� و W$7ا ا�oه �@� �

��ج إ�& ت7� )
 	
:وت�I�E� ��k ا�W$7 �� ا�"�7ط ا����  

	 و�; �7( اcص(�Bء وا�Bcرب -Aض و �; �7(ان ا���ف �; ا� Dا� �I�E� .  
�� ا�� ت -D� Z-B وت Zو��D� رق �:@�ةcا�� ت� وا �I�E�.  
.��I�E ا�
+س و ا�^@
�ن و ا�E- ر ���(و8	  -  
- pا 	آ�د �-� �$� ت��� � a�.�9رة و ��I	 ا�^  
- 	�¯� 	
.ا�E- ر ���(و�
	 وا�7$	 أي ا�E- ر ���"Z�c C7 أص5| �-��� �; ا��5-  




	 وI$& اC8c ا�p:�ر �".� وج د ح�r� W=�7�	 وت�:; ا����� �;  -I��)ا� �
ا�$T ء �$
��7
7
_ ت�.ا���وب �; ا�p:�ر وا�W$7 وا���5zت ا��� �!�  

.ا�7(رة I$& ا��:
> ا�".!� و ا�ج���I�I(م  -  
) 627 -626ص ص  ،2008 ،� زي *�آ� ،*
$� ت��$ ر ت�ج�	 و��م درو�� (  

 
 
 
 
 

     Denial :ر,I6-3-2- ا|ن 

C ���ض ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; �� أa$z اcح
�ن ص(�	 آ�5ى         DE�ا� �:E�


� �T+ة آ� *�ء �� ح
�تZ �(ء^�� 1
) ��ذا ��:; أن �.-� z(ا ( �; ا�5!
6  ���"!5	 �$.�د ح

n��� )B C ا����� �(رج	 �Z$-T , )��ذا ��:; أن �.-� �7
	 ح
�تZ( إ�& ا��-7( DE�إذ أن ا�


� ا���$ ب
.�IجYا I; اpدراك ا�.�دي �-�W ا��^  
��ج ا����� إ�& أ��م أو ر��� أ���
_ ��ج��	 I; ا�:@
� �; ا��!�ؤ�ت ا���        � )Bو

�تZ ا��اه"	 وا��!�$57
	ت�-$� W , ح!�سpا�رت�5ط وا 	ح�� aح�Aا��� ت <bوأ�� أ��ز ا�- ا

 	

Z ا�آ�<�ب �
�� �-( I$& ا���	 ا�".!$I ��
!� )Bو W$7ر و ا��:�pدة ��  ا�I ع�
����
	
Iد�� 	$
��a"T ا����� ���A7 ر , �$���� ���A7 ر ا�:$ ي ا���Y; و �-��5 ا�p:�ر و�

��A�� )7ف وآ+ن ا���ض �
E��� f(ة ا��� , �R8 ;� ;�Yل ح7
7	 ا���ض وأ�-�د� ا�:$ ي ا�
 ��
$I  ه ,��� 	�
B � (ى�ة ا�)
و�� . أو أ�Z � ف �Yول R8ل ���ة وج
Yة أو أن �9tر� �-

 	
�ت ا� اض�ا���ت اcآ@� ت���� B( �":� ا����� أن �(�Z ��ض �����z �; آ� ا��-

�p�� C:�ر إDE�ض وأ�-�د� ح ل ا���ا� _Bدراك واp ري -*R"_ ا��; ا�� 	ذن ه  ح��

.وه  رد �-� *�=_ ���ض ا�A7 ر ا�:$ ي  
وإ�:�ر ��� ن ا�Icاض �B�-� )B ا�!-� إ�& ا�-Rج ا��"��a آ�� أ�Z� Z دور ��         

آ�� أن ا�p:�ر ��:; أن �E:� ح���	 , ت+8
� و ت+ج
� ا�!$ ك I"( ��ض& ا�A7 ر ا�:$ ي

C ��5*�ة وأ9"�ء ا���ح$	 ا��دة �; ا���ض�$.�DE�إدراك , د �-( ا� ;I ر�:�p7( �5-(� ا�

.ح�T ا��R:Eت ا�"�ج�	 I; ا���ض �� وjB � �: ن �
Z ا����� �Bدرا I$& � اج����   

� ا�!�رة وا��9ر        z اض�Ic7$� �; ا� )B ر�:�pوج( �� إح(ى ا�(را��ت أن ا )Bو

 	T��-�$� 	
5��Tا� <
و��:"Z أن �aT ا�E- ر ���.Yع ا���ت��c�� 65 ا���Y; إ�& أن ��:
 Zت�

 د I$& حB ;� ض��ا� Z:; أن �.�ض�و�.�� �� � ����ا� ) 	
.A�ا� 	5| ت��-� ��A�

 	
.A�ا� 	�t أي �(ون- Y

	 - ا�(���-Bرة وا A� �
-� �.(  



5
	 A8 ص� إذا ت(�8 �7(رة ا����� أ�� أ9"�ء ��ح$	 ا��+ه
� �7( �: ن ���:�ر �9tر� ا�!$      
 	T��-�ءا �; ا�Yا��� ��: ن ج 	ور������(را��ت ا��� , I$& ا��
-�ب ا��-$ ��ت ا�

أ*�رت إ�& وج د � ا=( أو�
	 ���:�ر I"( ��ض& ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; أ���ت أن 

> �_ ا���ض �� ا

	 �; ا�p:�ر آ�� ا أ�B ت:��I 	درج &$I آ�� ا ;�oض& ا���ا� 	"!�

.اcو�&  
     Z��-; ص( ردود أ�� ����ا� ;:�� Z1 أ�
و��I �:Eم ��:; ���:�ر أن �: ن �.
(ا �; ح

 W
B)ا��ص( ا� &$I ����رة ا�)B �� �8)�� )B أ�8ى 	
ا��.-��
	 �$��ض و�:"Z �; ��ح
Z�ح�� 	ج أو ����-R-�5درة �� ا��و ا� Z����  .  

)   626 - 625ص ص  ،2008 ،ي *�آ�� ز ،*
$� ت��$ ر ت�ج�	 و��م درو�� (   
   
 
 

 

 6-3-3- ا*آ)F,ب :
          	��I ;
"�Y�ض& ا���ا� )"I 	7ه��و ا� 	-=�E�5 ا�آ�<�ب �; ردود ا�.-� ا��-�

 ا�� T� 1$9� ع ه�rء ا���ض& �-�� ن �; , و��ض& ا�A7 ر ا�:$ ي ا���Y; �8ص	�

� إ�& أن ,  �; ا�آ�<�ب ا�E(�( ر�-�� ����
�� �-, أ�Iاض ا�آ�<�بEو�_ أن ا�(�=� ت

)�)Eا� W$7ر وا��:�p�� 	�7ر�� <

	 ا��:$�I ;� +�8ة��اح� ا���ث �� ا�)إ� أ�Z , ا�آ�<�ب �
	-�
� ا�(را��ت إ�& أن ا�آ�<�ب آ@
�ا �� , ��:; أ��� أن �(ث I$& ���ات ��7Eوت

 ;�Y�ر ا�:$ ي ا� A7ا� aح�A�.  
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  :تمهيد

لقد اعتمدنا في الدراسة على إحدى طرق المنهج العيادي والمتمثلة في طريقة     

ــ�دراسة الحا ــ�  أي على المقابلة العيادية والمالحظة � وإجراء االختبار  ا����د�ــــــ

  .الذي خلصنا بفضله إلى نتائج كإجابة على إشكالية بحثنا وتأكيد فرضياته

  :الدراسة االستطالعية -1

عتبر من أهم خطوات تإذ  ،الدراسة االستطالعية هي أول خطوة قمنا بهاإن     

البحث العلمي لما لها من أهمية في ضبط متغيرات البحث والتمكن من صياغة 

اإلشكالية ووضع الفرضيات ثم التعرف على الوسائل المنهجية المناسبة باإلضافة 

وقد قمنا في . تطبيقيإلى محاولة الربط بين كل من الجانب النظري والجانب ال

بحثنا هذا بدراسة استطالعية لتحديد حاالت البحث من قسم تصفية الدم بمستشفى 

ــ�  زيوشي محمد بطولقة وقد اعتمدنا على المالحظة المباشرة لجميع  ا����د�ــــــ

المرضى مع تحديد عينة قصدية تتكون من خمس حاالت أربعة ذكور وأنثى واحدة 

  .نةس 50و 25تتراوح أعمارهم بين 

وتتميز حاالت البحث بمستوى اقتصادي متقارب إلى حد ما بين المستوى الجيد 

والمتوسط ومستوى دراسي بين االبتدائي والثانوي وبين متزوجين وغير 

إلى  2010- 06-27ودامت مدة الدراسة عشرين يوم وامتدت من يوم , متزوجين

19-07 -2010.   

  :المنهج المستخدم في الدراسة -2

في دراستنا على المنهج اإلكلينيكي ألنه األنسب لهذه الدراسة ويتماشى  اعتمدنا   

واألهداف المرجوة من البحث بحيث يوفر لنا األدوات التي تسمح لنا باستقصاء 



بأنه تناول ( ويعرف دانيال الغاش المنهج العيادي  ،شخصية الحاالت قيد الدراسة

اقف وتصرفات الفرد اتجاه وكذلك التعرف على مو ،السيرة من منظورها الخاص

وضعيات معينة محاوال بذلك إعطاء معنى للتعرف على بنيتها وتكوينها كما يكشف 

وكذلك يعرفه . ) عن الصراعات التي تحركها محاوالت الفرد لحلها

على أنها منهج في البحث يقوم على استعمال نتائج فحص  ():1896(ويتمر

من أجل استخالص مبادئ عامة  مرضى عديدين ودراستهم الواحد تلو اآلخر

بها مالحظة كناءتهم حيث يعتمد المنهج اإلكلينيكي أساسا على دراسة الحالة  توحي

ألنها الطريقة المثلى واألهم لجمع المعلومات الكافية والتي تعرف بأنها اإلطار 

النظري الذي ينظم فيه األخصائي اإلكلينيكي كل المعلومات والنتائج التي يحصل 

ــ�، الفرد وذلك عن طريق وسائل أهمها المالحظةعليها    المقابلةا����د�ــــــ

ــ�   .)االختبارات ،ا����د�ــــــ

  :األدوات المستخدمة في البحث -3

ــ� المالحظة: اعتمدنا في بحثنا على ثالث وسائل هي والمقابلة العيادية  ا����د�ــــــ

  .      رجربواختبار سمة وحالة القلق لسبيل

 : المالحظة العيادية - 3-1

ــ�  إن المالحظة      هي في  ،أداة رئيسية في دراسة السلوك اإلنساني ا����د�ــــــ

أبسط صورها مشاهدة الباحث على الطبيعة لجوانب سلوكية معينة من مواقف 

هذه المالحظات  ��ل�ـــــ
 ثم يتبع ذلك ، الحياة اليومية وتسجيل ما يالحظ بدقة

وأخيرا محاولة تفسير والربط بينهما وبين البيانات المستخلصة من أدوات أخرى 

  .ما نالحظه



ولقد استخدمنا المالحظة كنقطة انطالق بالنسبة لهذا البحث واعتمدنا المالحظة 

بهدف مالحظة سلوكات الحالة من تغيرات فيزيولوجية وإيماءات . المباشرة

يوسف ( وإشارات ورود أفعالهم وربط كل هذا بإمكانية تحقيق فرضيات بحثنا

 ) 203ص. 2002.القاضي

   :المقابلة العيادية - 3-2

لعميل وإحداث اهي عبارة عن محادثة بين المعالج والعميل لحل مشكالت     

وهي وسيلة لجمع المعلومات كما تطبق بها بعض المقاييس . التوافق لديه

  .ها الموقف اإلكلينيكيلبطتالسيكولوجية التي قد ي

ن أجل التقرب أكثر حتى نتمكن ولقد استعملنا المقابلة العيادية في دراسة الحاالت م

. 2004إلهام عبد الرحمن خليل (.ونساهم في كشف األبعاد األساسية للمشكلة

  )   66ص

ولقد اعتمدنا على المقابلة النصف موجهة التي تهدف إلى توجيه حديث المفحوص 

  .نحو أهداف البحث مع المالحظة على حرية التعبير للمفحوص

خدم بحثنا وتدعم االختبار والمحتوى حتى يكون أكثر ه المقابلة تتضمن أبعاد توهذ

المحادثة الجادة نحو  ( : مصداقية ويعرف بنهايم المقابلة النصف الموجهة ألنها

ويهدف هذا النوع من المقابلة  )هدف محدد وليس مجرد الرغبة في المحادثة ذاتها

قل توجيه إلى توجيه حديث الحالة نحو أهداف البحث والسير في اتجاه واضح وأ

وضبط األسئلة مع المحافظة على حرية التعبير للعميل والبحث عن المعلومات 

  .التي تخدم الموضوع



ولقد اعتمدنا المقابلة النصف الموجهة في بداية المقابالت وذلك قصد جمع 

ومن أجل التقرب والتعرف على الحاالت قمنا بمقابلتين إضافة إلى , المعلومات

ر لكل حالة وقد استغرقت المدة الزمنية للمقابالت كل حسب حصتين لتطبيق االختبا

  )84ص. 1996. نحول أحمد سليمان.( ظروفه

  :االختبار - 3-3

ومن بينها  ،يأخذ المنهج اإلكلينيكي طابع المنهج المدعم بالمقاييس المقننة    

ومعامل القلق حسب فيريري ومن بينها تم , المقاييس نجد مقاييس هاملتون للقلق

 فبعد التشاور مع مشر, سبيليرجربار مقياس قلق الحالة وقلق السمة للعالم اخت

مة وسهولة في تطبيقه فهو مناسب ءارتأينا أنه الوسيلة األكثر مال ا���ـــث

  :لما نقصد الوصول إليه في هذا البحث

  :الخلفية التاريخية لهذا المقياس -1- 3-3

لق وقام سبيليرجر بتطوير هذين كان ريمون كاتل أول من قدم مفاهيم حالة الق     

وتم نشرها للمرة , 1964حيث بدأ بناء قائمة حالة وسمة القلق سنة  ،المفهومين

حيث كانت الغاية هي تطوير قائمة  "أ"تحت اسم الصيغة  1966األولى عام 

وبناء مقياس  ،تقرير ذاتي مختصر إلى حد ما الستخدامها في البحوث العلمية

يس هي ذاتها مع اختالف التعليمات لحالة القلق وسمة موضوعي يتضمن بنود تق

وقد أثرت نتائج البحوث على المفهوم النظري للقلق بالنسبة لواقع القائمة  ،القلق

لتنشر . 1970التي ظهرت عام >> ي<<حيث تبدلت بنود المقاييس عن الصيغة 

رجر بتطبيق لبكما قام سبي>> ي<<تحت اسم الصيغة  1983بعد التنقيح عام 

  .1970عام ) س(الصيغة 



أن هذه القائمة من أكثر قوائم تقدير القلق شهرة : 1988ويؤكد بالت وهاوس 

وأوسعها استخداما في البحث العلمي وفي الممارسة العيادية ألنها تتصف بجمع 

فهي أداة صالحة ومفيدة ألغراض البحث  ،الخصائص السيكومترية للمقياس الجيد

تطلب األمر المقارنة بين المجموعات العيادية والمجموعات السرية العلمي حينما ي

  .أو بين مجموعتين أو أكثر من المجموعات التي تعاني من اضطرابات

القسم األول يقيس حالة القلق والتي هي : رجر من قسمينبليتكون مقياس سبيي

يز وتتم, نظريا تصدر كظروف أو حالة انفعالية متغيرة تحتوي كيان اإلنسان

ويصاحبها نشاط في الجهاز  ،بمشاعر ذاتية من التوتر يدركها الفرد بوعي

العصبي المستقل وقد تتغير حالة القلق في شدتها وتتذبذب عبر الزمن وهي 

استجابة انفعالية تتسم بمشاعر ذاتية تتضمن التوتر والخشية واالنزعاج كما تتصف 

 ،مؤقتة وسريعة الزوال غالبا بتنشيط الجهاز العصبي الذاتي وزيادة تنبيهه وهي

بندا ويقابل كل  20رغم أنها متكررة أمام تنبيهات مالئمة وقسم حالة القلق يحتوي 

: خانات في جدول معنونة بعبارات تحدد درجة القلق وهي على الترتيب 04عبارة 

 10دائما وقسمت بنوده إلى عبارات موجبة يبلغ عددها  ،غالبا ،أحيانا ،مطلقا

والسلبية التي يبلغ كذلك  19-16-14-13-10- 7-6-4-3-1ات وهي العبار

أما القسم  20-18-17-15-12-11- 9-8-5-2وهي العبارات رقم  10عددها 

أي تشير  ،الثاني وهو يقيس سمة القلق التي تشير إلى فروق ثابتة في القابلية للقلق

ي يدركونها إلى االختالفات بين الناس في ميلهم إلى االستجابة اتجاه الموقف الت

تشير إلى استعداد ثابت نسبيا " سمة القلق"كمواقف مهددة وذلك بارتفاع شدة القلق و

لدى الفرد على امتداد الزمن ويتميز األشخاص ذو الدرجة المرتفعة في سمة القلق 

بالميل إلى إدراك العالم كمهدد لحياتهم وبالتالي هم أكثر األفراد تعرضا لمواقف 

إجابات  04وتقابلها  20سمة القلق هذه تحتوي نفس عدد البنود وإن قائمة  ،التوتر



وعباراته مقسمة  ،دائما،غالبا ،أحيانا ،تحدد درجة القلق وهي على التوالي مطلقا

-5-2-1: سلبية فاإليجابية تتمثل في البنود التالية 10عبارات ايجابية و 10إلى 

-12-9-7- 6-4-3 أما السلبية فهي البنود التالية 16-19-20- 8-10-11-15

  ) 349-347 ص ص ،2002،بدر محمد األنصاري.( 17-18- 13-14

  :طريقة تطبيق المقياس -2- 3-3

كما يمكن أن يقوم الفرد بتطبيقه على  ،يطبق االختبار بطريقة فردية أو جماعية    

ليس هناك وقت محدد لالختبار ولكن بصفة عامة فإن األفراد األقل في  ،نفسه

دقيقة  12إلى  10أو المضطربون انفعاليا يتطلب تطبيقه من  المستوى التعليمي

يطبق أوال قسم حالة القلق ثم يعقبه تطبيق قسم سمة . إلنهاء أحد قسمي المقياس

فتتأثر درجاته بالجو  ،ويرجع ذلك إلى أن القسم األول مصمم ليكون حساسا ،القلق

عبارات االختبار ب المفحوص على كل عبارة من يويج ،االنفعالي إذا طبق أوال

داخل اإلطار أمام أحد االختبارات األربعة المتفاوتة في الشدة  xبوضع عالمة 

  :ولهذا الرائز تعليمتين

فيما يلي عدد من العبارات التي يمكن أن تصف  :تعليمة القسم األول - أ -

كل عبارة بعناية وضع عالمة في الخانة المناسبة التي تبين ما تشعر به  اقرأذاتك، 

قيقة اآلن أي هذا الوقت بالذات ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة، ال ح

تستغرق وقتا طويال أمام كل عبارة بل قدم الجواب الذي يصف مشاعرك الحالية 

  .بشكلها الصحيح

فيما يلي عدد من العبارات التي يمكن أن تصف  :تعليمة القسم الثاني - ب -

الخانة المناسبة التي تبين ما تشعر به  ذاتك اقرأ كل عبارة بعناية وضع عالمة في



عامة، ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة ال تستغرق وقتا طويال أمام كل 

  .بل قدم الجواب الذي يصف مشاعرك بشكلها الصحيح ،عبارة

درجة كحد أقصى  80درجة كحد أدنى إلى  20تتراوح قيمة درجات االختبار من 

  :، ويكون التنقيط كالتاليلكل قسم من مقياس حالة وسمة القلق

لكن  سلبية، 10ية وإيجاب 10تقسم البنود بالتساوي أي  :القسم األول

  :والجدول يوضح ذلك قيط يختلف بينهما حسب درجة القلق،التن

يوضح كيفية تنقيط نتائج القسم األول لمقياس القلق : 03جدول رقم 

  .رجرلبلسبي

  تنقيطها  مجموعها  أرقامها  العبارات

  السلبية

2 -5 -8 -9 -11-

12-15 -17 -18-

20  10  

  دائما  غالبا  أحيانا  مطلقا

1  2  3  4  

  االيجابية
1 -3 -4 -6 -7 -10 -

13-14 -16 -19  
10  4  3  2  1  

  

فالسلبية يبلغ عددها , تقسم بنوده إلى بنود ايجابية وأخرى سلبية :القسم الثاني

  :ح ذلكحسب العبارة المقابلة والجدول التالي يوض 04إلى  01بندا تنقط من  10



يوضح كيفية تنقيط نتائج القسم الثاني لمقياس القلق : 04جدول رقم 

  رجربلسبيل

  تنقيطها  مجموعها  أرقامها  العبارات

  السلبية
3 -4 -6 -7 -9 -12 -

13-14 -17 -18  
10  

  دائما  غالبا  أحيانا  مطلقا

1  2  3  4  

  االيجابية
1 -2 -5 -8 -10-11 -

15-16 -19 -20  
10  4  3  2  1  

وبعدها نرى الفئة التي , سم األول مع عالمات القسم الثانيبعدها تجمع عالمات الق

يصنف فيها الشخص حسب مستوى القلق بحيث توجد أربع فئات تقابلها درجة من 

ومستوى قلق  20/40القلق ومستوى القلق أما الثانية فدرجتها تتراوح ما بين 

قلقها هو درجة ومستوى  40/60بينما الفئة الثالثة فتتراوح درجتها من , طبيعي

درجة التي تمثل مستوى  60/80قلق فوق المتوسط والفئة الرابعة تبدأ من درجة 

  .القلق الشديد والجدول الموالي يوضح ذلك

  يوضح مستويات نتائج القلق لمقياس سبيليرجر :05جدول رقم  

  مستوى القلق  درجة القلق  الفئات

  خال من القلق  20  الفئة األولى

  قلق طبيعي  40 – 20  الفئة الثانية

  فوق المتوسط  60 – 40  الفئة الثالثة

  قلق شديد  80 - 60  الفئة الرابعة



  )157، 155ص ،ص2009الدين، زعتر نور  (           

  :الحالة األولى

  :تقديم الحالة -1

  ع                                                : االسم

  سنة                                         28:  السن

  .                                          ذكر : الجنس

  تاجر                                          :  المهنة

  أولى ثانوي:  المستوى الدراسي

  جيد:  المستوى االقتصادي

  .عازب:  الحالة االجتماعية

  06:  عدد اإلخوة

  األخير:  الترتيب بين اإلخوة

  :ظروف المعيشة -2

، ذو مستوى اقتصادي ,عازب سنة، ذكر، 28ن العمر يبلغ م" ع"الحالة 

بعد معاناة  ،1997صيب بالقصور الكلوي منذ سنة أ جيد، يعمل تاجر،



رت عشر سنوات حيث ظه)10(من مرض الكلى حيث دام العالج مدة  

  .في بعض أعضاء الجسم  انتفاخ الحمى،: عليه بعض األعراض منها

  :ملخص المقابلة العيادية -3

يجيب على األسئلة بسهولة  حيث كان ،"ع"ينا عدة مقابالت مع الحالة أجر

وكان  في الحوار وذلك بحكم عمله كتاجر، وكانت لديه طالقة وطالقة،

دائم االبتسامة وأثناء التحدث كان كل الوقت يشير بيديه وينزع ويلبس 

تارة يجلس وتارة أخرى يستلقي على ، نظارته كما كان كثير الحركة 

يقطن بطولقة  "ع"الحالة  . ر ألننا قمنا بالمقابلة أثناء عملية التصفيةالسري

يعيش  سنة عازب، ذو مستوى اقتصادي جيد، 28ذكر، يبلغ من العمر  ،

 ستة إخوة ترتيبه األخير بينهم،)06(ظروف جيدة في محيطه العائلي له 

حتل مكانة جيدة بين أفراد عائلته، يعيش مع الوالدين هذا ما جعله ي

ان يتلقى الرعاية المفرطة عالقته بالمحيط األسري جيدة حيث ك واألخت،

عمل  أولى ثانوي بسبب مرضه وبعد سنةتوقف عن الدراسة في  ،)مدلل(

وبدأ  داري في جامعة الجزائر مدة سنتين، ثم توقف عن العمل،عون إ

من مرض الكلى وهو في سن  ىاجر، عانيعمل في التجارة وهو اآلن ت

في كامل انتفاخ : ات حيث ظهرت عليه األعراض التاليةسنو ست) 6(

عالج ببسكرة مدة  وكذلك الحمى،) الوجه، الرجلين، اليدين( الجسم 

عشر  )10(قصيرة ثم انتقل إلى الجزائر وبقي هناك يعالج باألدوية لمدة 

سنوات ولكن دون فائدة حيث توقفت الكليتين عن القيام بوظائفها وتم 



) 13(أي منذ 1997نها قصور كلوي وذلك في سنة تشخيص حالته على أ

ثالث  ) 03(ثالثة عشر  سنة ومنذ تلك السنة وهو يقوم بعملية التصفية

  .ساعات في كل حصة أربع) 4 ( حصص في األسبوع بمعدل

أنه متكيف مع المرض وكان متجاوبا أثناء المقابلة " ع"لوحظ على الحالة 

  .وساعدنا كثيرا

  :عيادية التحليل المقابلة  -4

حيث كان التعامل  النصف موجهة، اإلكلينيكية اجرينا مع لحالة المقابلة

  .مع الحالة سهال وكان يجيب عن األسئلة بطالقة وسهولة

ستة ) 16(حيث كان عمره  ،1997الحالة بالقصور الكلوي منذ  أصيب

كنت << سنة ولم يكن المرض بالنسبة له عائقا وذلك حسب قوله عشر

وذلك ألنه عانى من مرض الكلى >> ا والمرض صحابعارف روحي أن

وعدم إتباعه للحمية الغذائية هو  ست سنوات،) 06(سن صغيرة  وهو في

الذي أدى له إلى توقف الكلى عن القيام بوظائفها واإلصابة بالقصور 

كنت صغير وطايش ما تبعتش << الكلوي المزمن وذلك في قوله 

صفية أثرت فيه كما جاء في قوله ورغم ذلك فإن أول عملية ت>> الرجيم

بصح قلت صحابي كفاه نعود  ح نصفي،كنت عارف روحي راي<< 

  .>>نعيش معاهم وكيفاه تتبدل األمور علي

أما عن عالقته مع عائلته وإخوته فوصفها بأنها جيدة وذلك لكونه 

ربي يحسن لهم والدي << األصغر في العائلة وذلك حسب قوله 



عندي نفوذ <<وكذلك >> بالمرض الحمد هللا  ويجازيهم حامي حسوني

  .>>كبير معاهم 

صدقيني كون ما <<كما جاء في قوله  أما عن عالقته مع أصدقائه ،

عليمن نرضى بصح << وكذلك >>  نشوفهم نحس حاجة ناقصتني

وهو شخص اجتماعي لديه >> صحابي تاع الصح وليد عمي وخالي

  .وكذلك المرضى طريقة متميزة في التعامل مع عمال المصلحة

حاولته إخفاء ذلك أثناء المقابلة بدت عليه عالمات القلق واضحة رغم م

ة وتجلت في الحركة المستمرة وكذلك نزع ولبس النظار والسيطرة عليها،

أجاب أنه ال يقلق دائما إال في حاالت  وعندما وجه له السؤال عن القلق،

عن الشيء الذي  أما>> ساعاتش نقلق في سع<< معينة وذلك في قوله 

<< يقلقه كثيرا وعندما ال يجد مكانه في التصفية جاهزا وذلك حسب قول 

  الحاجة اللي 

أما عن األشياء التي تقلقه >> تقلقني ياسر كي ما نلقاش بالستي واجدة

 نشوفهم نتقلق وكي نشوف حاجة عوجة،كاين عباد كي << أيضا فقال 

  .>>وكي نلقى حاجة ناقصة في الدار

ما نقدرش << وأثناء قلقه ال يمكنه السيطرة على نفسه وذلك حسب قوله 

نحكم روحي نعيط ونكون قاعد النوض واللي قدامي نسمعوا كالم عمروا 

أما عن األشياء التي غيرها فيه المرض فكان >> ما سمعوا ما نخليلوش

وذلك كونه أقدم حالة بين >> serviceالمشاكل تع المرضى و<< قوله 



ت ومن هنا نستنتج أن الحالة عن طريق ما صرح به بأنه سريع الحاال

القلق وخاصة عند عدم وجود مكانه جاهزا وهذا دليل على أن المفحوص 

حيث الحظنا أن الحالة حاولت التحكم في ردود , يعاني من قلق الحالة

أفعالها حيث كان متحكما في اإلجابة عن األسئلة وبدت عليه أعراض 

كان كثير الحركة رغم أنه متصل بآلة التصفية فكان  القلق واضحة حيث

وينزع ويلبس  أخرى ينام وكان كذلك يشير بيديه، تارة يجلس وتارة

  .أما عن قلق السمة فلم تظهر أية عالمات تشير أو تدل عليه. النظارة

  

  

  

  

  

  

  

  :عرض نتائج االختبار -5

  :يوضح قائمة قلق الحالة للحالة األولى : 06جدول رقم 



  إلى حد ما  ال مطلقا  البند
بدرجة 

  متوسطة
  كثيرا جدا

      X3    أشعر بالهدوء -1

     X2    أشعر باألمان -2

     X3    أنا متوتر -3

    X2      أشعر أن أعصابي مشدودة -4

  X4        )راحتي(أشعر أنني على  -5

     X3    أشعر باالضطراب -6

       X4  أنا اآلن منزعج لما قد يحصل من سوء حظ -7

 X4        )راضي(أشعر أنني قانع  -8

      X2    أشعر أنني خائف جدا -9

  X1        أشعر أنني مستريح -10

  X4        أشعر بالثقة في النفس -11

    X3      أشعر أنني عصبي -12

       X4  )متنرفز( أنا شديد العصبية  -13

       X4  أشعر أنني غير حاسم -14

        X1  أشعر باالسترخاء -15

  X1        بالرضاأشعر  -16



  X4        أنا منزعج -17

        X1  أشعر أنني مرتبك -18

     X3    أشعر باالستقرار -19

  X4        أشعر بالسرور -20

  :يوضح قائمة السمة للحالة األولى :07جدول رقم 

  دائما  كثيرا  أحيانا  أبدا  البند

  X1        أشعر بالسرور -1

     X3    أشعر بالعصبية وعدم االستقرار -2

  X4       أشعر أنني مقتنع بنفسي -3

        X1  أتمنى أن أكون سعيدا كما يبدو على اآلخرين -4

        X4  أشعر أنني فاشل -5

       X1  أشعر بالراحة -6

      X2   أنا هادئ وساكن ومتماسك -7

     X3    أشعر أن الصعوبات تتراكم علي بحيث ال استطيع التغلب عليها -8

      X2    أقلق على األشياء كثيرة ليست مهمة في الواقع  -9

  X1        أنا سعيد -10

    X2      أفكار مزعجة) عندي(لدي  -11

        X1  تنقصني الثقة بالنفس -12



    X3     أشعر باألمان -13

        X1  أتخذ بالقرارات بسهولة -14

        X4  أشعر أنني غير كفء  -15

  X1        أشعر بالرضا -16

      X2    بخاطري بعض األفكار غير المهمة وتزعجني تمر -17

أتأثر بشدة األشياء المخيبة لألمل لدرجة أنني ال أستطيع اسـتبعادها   -18

  من تفكيري
X1        

    X2     )مستقر(أنا شخص ثابت  -19

تصيبني حالة من التوتر واالضطراب عندما أفكـر فـي مشـاغلي     -20

  واهتماماتي في الفترة األخيرة

  
X3      

  

  :تحليل نتائج االختبار -6

يوضح مستويات نتائج القلق لمقياس سبيليرجر للحالة  :08جدول رقم 

  األولى

  مستوى القلق/ درجة القلق   نوع القلق

  قلق الحالة
57  

  فوق المتوسط

  قلق السمة
40  

  طبيعي



يتضح من الجدول الخاص بتوضيح مستويات قلق الحالة وقلق السمة  

وبالنظر  درجة على مقياس حالة القلق،" 57" بأن الحالة تحصلت على

إلى الجدول الخاص بتصنيف مستويات القلق يتضح أن الحالة تنتمي إلى 

الفئة الثالثة وما يناظر هذه الفئة نجد أن الحالة تنتمي إلى ذوي اإلحساس 

ق الحالة والمستوى فوق المتوسط أما فيما يخص سمة القلق يتضح في بقل

درجة حيث نجد أن هذه " 40"نفس الجدول بأن الحالة تحصلت على 

ذين يعانون من الحالة تنتمي إلى الفئة الثانية وما يناظر هذه الفئة هم ال

كما أن مستوى الحالة هذه من القلق فهو طبيعي والنتائج هذه  سمة القلق،

ما هي موضحة أعاله وعلى أساس مستوياتها الموزونة بالدرجات ك

  .وبالتالي نستنتج أن الحالة تعاني من قلق الحالة

  :التحليل العام للحالة -7

من خالل النتائج المتحصل عليها عن طريق المقابالت اإلكلينيكية وتطبيقا 

يث تبين لديه قلق الحالة مرتفع ح" ع"الختبار سبيليرجر وجدنا أن الحالة 

نتقلق ياسر كي ما نلقاش بالستي واجدة في << : ذلك في أقواله

وهذا ما جاء به . >>كي نشوف المرضى محقورين<< . >>الدياليز

قف التي قلق الحالة ما هو إال استجابة اتجاه الموا<< :سبيليرجر أن

عطا اهللا فؤاد الخالدي، دالل سعد الدين، (>يدركونها لمواقف مهددة

).                                                                                                                           84ص  ،2009



وقف المهدد عند مرضى القصور الكلوي هو الخوف من الموت وهذا الم

فرويد  اعتبركما ). الدياليز(في أية لحظة أثناء عملية الغسيل الدموي 

القلق هو إشارة إنذار لخطر قادم يمكن يهدد الشخصية أو يكدر <<:أن

صبرة محمد علي، أشرف محمد عبد الغني ( >> وها على األقلصف

توافق هذه المعطيات مع نتيجة اختبار وت). 93ص  ،2004شربت، 

درجة من  57ي قدر بـ سبيليرجر حيث سجل معدل فوق المتوسط والذ

وساعد في ارتفاع درجة قلق الحالة عند هذه الحالة مدة  درجة، 80أصل 

يعاني من القصور الكلوي منذ " ع"اإلصابة بالمرض حيث أن الحالة 

أنا والمرض << :ثالثة عشرة سنة مما جعل الحالة يقول) 13(

إن تكرار مواجهة الفرد << :وهذا ما أكد عليه سبيليرجر أن>> صحاب

( >> والمواقف الضاغطة قد تؤدي إلى زيادة حالة القلق, لمواقف التوتر

  ).53ص .2010,صولة طارق

التي ) سنة 28(وزاد كذلك من ارتفاع درجة قلق الحالة المرحلة العمرية 

يعيشها الحالة باعتبارها مرحلة حساسة في حياة اإلنسان وتتميز 

باالستقرار والنضج في جميع النواحي وتكوين أسرة واالستقرار األسري 

والعمل حيث أن المرض منعه من تحقيق االستقرار األسري الذي يسعى 

قيقه حيث أن يرغب في تكوين أسرة وإنجاب أوالد ويظهر ذلك إلى تح

ورغم مرضه . >>عطاتني الدنيا نص ومزالي لمرة والعمرة<< :في قوله

إال أنه حاول أن يتغلب عليه وتقدم لخطبة ابنة خالته ولكنها رفضت وكان 



خطبت بنت خالتي << :سبب رفضها المرض ويتضح ذلك في قوله

  .>>ندور نعيش حياتي وقالتلي نتيا مريض وأنا

رجر أنه قلق طبيعي بأما بالنسبة لقلق السمة فتبين من خالل اختبار سبيل

  .درجة 80درجة من أصل  40الذي قدر بـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :الحالة الثانية 

  :تقديم الحالة -1

  .                                                     ك:  االسم

                                         .         سنة 50:  السن

  .                                                 أنثى:  الجنس

  .                                                خياطة:  المهنة

  .                           الرابعة ابتدائي:  المستوى الدراسي

  .متوسط:  المستوى االقتصادي

  .متزوجة:  الحالة االجتماعية

  .ثالثة:  عدد اإلخوة

  .الثانية:  بين اإلخوة الترتيب

  إناث 3ذكور و 5. 8:  عدد األوالد

  :ظروف المعيشة -2

نية أوالد ثما) 8(متزوجة أم ل سنة، 50أنثى تبلغ من العمر " ك"ة الحال

وهي الزوجة الثانية تعيش مع  خمسة ذكور وثالثة بنات، تعمل خياطة،

سنتين  )2(أصيبت بالقصور الكلوي المزمن منذ بنائها والزوج،ضرتها وأ



حيث ظهرت عليها بعض األعراض كالحمى وآالم في القدمين إلى درجة 

  .عدم القدرة على المشي

  :ملخص المقابلة العيادية -3

ولى تم التعرف مقابالت ففي المقابلة األ) 04(أربع " ك"أجرينا مع الحالة 

 همية المقابلة التي سنجريها معها،على الحالة والتقرب منها مع إيضاح أ

أما المقابلة الثانية فدار موضوعها حول المرض واإلجابة عن األسئلة 

  .والمقابلتين الثالثة والرابعة كانت مخصصتين لتطبيق اختبار سبيليرجر

سنة، ذات مستوى  50أنثى، تبلغ من العمر   تقطن بفوغالة" ك"الحالة 

إخوة  ثالثة ) 03(لها ومستوى دراسي الرابعة ابتدائي، اقتصادي متوسط،

ه في حياتها ألنه توفي عاشت يتيمة األب ولم تر, ترتيبها الثانية بينهم ،

متزوجة أم " ك"الحالة . عانت أمها في تربيتها هي وإخوتها وهي صغيرة،

بنات وهي الزوجة الثانية تعيش مع  3ذكور و 5 ،)08(لثمانية أوالد 

عاشت ظروف حسنة مع محيطها  ائها باإلضافة إلى الزوج،ضرتها وأبن

  .العائلي وهي تعمل خياطة

 أربعة)14(أصيبت بضغط الدم عند حملها بابنها األصغر وكان ذلك منذ 

سنة حيث كانت تقوم بالعالج لمدة طويلة وخالل السنوات األربعة  عشرة

األخيرة تعرضت إلى مشاكل أسرية حيث تعرضت إلى صدمة إثر 

ان وك) يوما 20(انفصال ابنها األكبر عنها بعد مدة قصيرة من زواجه 

وهذه المشاكل أدت إلى ارتفاع  هذا االنفصال بعد مشاكل كبيرة،



يتين والتوقف عن القيام وانخفاض الدم فجأة مما أدى إلى إصابة الكل

تها على أنها قصور كلوي وظهور بعض وشخصت حال بوظائفها،

األعراض مثل الحمى وألم في الرجلين إلى درجة عدم القدرة على المشي 

ومنذ تلك الفترة وهي تقوم بعملية التصفية بمعدل حصتين في األسبوع 

  .أربع ساعات في كل حصة)  04(لمدة

 لوحظ على الحالة أنها متكيفة مع مرضها وكانت متجاوبة معنا كما كانت

  .هادئة ولم تظهر عليها أي سلوكات أو انفعاالت ملفتة لالنتباه

  

  :تحليل المقابلة العيادية -4

وقد أبدت  مقابلة إكلينيكية نصف موجهة،" ك" أجرينا مع الحالة

أصيبت الحالة  اإلجابة على األسئلة وبكل صراحة، المفحوصة رغبة في

ة لها صدمة سنوات وحسب قولها كانت بالنسب) 04(بالقصور الكلوي منذ 

>> بكيت وقلقت كأني رايحة نموت مقبلتهاش كلي رايحة لجاهنما،<< 

كي حطوني << وكان سبب هذه الصدمة هي وفاة خالتها وذلك في قولها 

ولى وكانت في عملية التصفية األ>> في الماشينة جات خالتي بين عيني

إيه وما صرا في، << ى قاعة العالج تفقد الوعي بمجرد دخولها إل

األولى نقول من هاذ الرقدة  نتغاشى وكي جي الواحد يصفي المرة

أما عن سبب اإلصابة بالقصور الكلوي  لقلق الذي يعرفه،فا. >>خالص

 la<<:فهو ارتفاع ضغط الدم وبعد تعرضها لمشاكل أسرية حسب قولها



tention وعن عالقتها مع عائلتها >> هبط كي خرج علي ولديطلع و

وأخوتها وصفتها الحالة بالعالقة الحسنة والعادية وكذلك عالقتها مع 

عالقتي عادية ديما يحاولوا يحافظوا << :زوجها وأبنائها وذلك في قولها

أما عن >> علي وما يقلقونيش وراجلي متفاهمة معاه مندخلش في شؤونو

ما عندي << :تها الكبيرة هي صديقتها وذلك في قولهااألصدقاء فتعتبر ابن

حتى صاحبة عندي بنتي لكبيرة هي صاحبتي نهدر معاها ومن صغرها 

  .>>تفهمني

وأثناء إجرائنا للمقابلة تبين لنا أن الحالة تعاني من القلق وذلك نتيجة 

<< للمرض فحين سؤالنا لها بأن المرض يسبب لها القلق تنهدت وأجابت 

ففي البداية كان رد فعلها البقاء >> ق من المرض بصح والفتإيه نتقل

كي نتقلق نعود نبكي << وبعد ذلك أصبحت تصرخ وذلك حسب قولها

وكان المرض عائقا في >> وكي نبكي نتفش وضرك نعيط وخالص

القيام بالواجبات  بعض األمور في حياتها مثل الصوم، الحج، تحقيق

وثاني  نيتوا، نروح بصحتي ونطوف،الحج تم<< ية وذلك في قولهاالمنزل

الصوم كي يقرب رمضان تغيظني روحي والقضية ما عدتش نقضي كما 

  . >>بكري

<< :وصرحت الحالة بأنها تنتابها نوبات من الحزن وذلك في قولها

وكذلك نشعر بأنها متوترة وغير  ،>>ساعتش نحس الدنيا ضاقت عليا

  .مستقرة



ن أنها تعاني من قلق السمة وفي تبي" ك"من خالل ما صرحت به الحالة 

صح ثم ثم نتنرفز << قولها بأن القلق هو السبب في إصابتها بالمرض

أما قلق الحالة يتضح أنها تكيفت مع . >>la tentionوهي لطلعتلي 

إيه نتقلق من المرض << مرضها وأصبحت معتادة عليه وذلك في قولها 

تكررة أثناء م ولم تظهر عليها سلوكات أو حركات>> بصح والفت

  .إال البكاء عند تحدثها عن مشاكلها مع ابنها وزوجتهإجرائنا للمقابلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عرض نتائج االختبار -5

  :يوضح قائمة قلق الحالة الثانية :09جدول رقم  



  إلى حد ما  ال مطلقا  البند
بدرجة 

  متوسطة
  كثيرا جدا

    X2      أشعر بالهدوء -1

    X3     أشعر باألمان -2

  X1        متوتر أنا -3

      X2    أشعر أن أعصابي مشدودة -4

    X3      )راحتي(أشعر أنني على  -5

     X3    أشعر باالضطراب -6

       X4  أنا اآلن منزعج لما قد يحصل من سوء حظ -7

    X3      )راضي(أشعر أنني قانع  -8

        X1  أشعر أنني خائف جدا -9

  X1        أشعر أنني مستريح -10

      X2    في النفسأشعر بالثقة  -11

  X4        أشعر أنني عصبي -12

  X1       )متنرفز( أنا شديد العصبية  -13

  X1       أشعر أنني غير حاسم -14

      X2    أشعر باالسترخاء -15

  X1        أشعر بالرضا -16



      X2    أنا منزعج -17

        X1  أشعر أنني مرتبك -18

  X1       أشعر باالستقرار -19

        X1  أشعر بالسرور -20

  

  :يوضح قائمة السمة للحالة الثانية :10جدول رقم 

  دائما  كثيرا  أحيانا  أبدا  البند

  X1        أشعر بالسرور - 1

     X3    أشعر بالعصبية وعدم االستقرار - 2

    X3     أشعر أنني مقتنع بنفسي - 3

  X4        أتمنى أن أكون سعيدا كما يبدو على اآلخرين - 4

  X1        أشعر أنني فاشل - 5

       X1  أشعر بالراحة - 6

    X3     أنا هادئ وساكن ومتماسك - 7

 X1        أشعر أن الصعوبات تتراكم علي بحيث ال استطيع التغلب عليها - 8

      X2    أقلق على األشياء كثيرة ليست مهمة في الواقع - 9

      X3    أنا سعيد -10

    X2      أفكار مزعجة) عندي(لدي  -11



    X3      تنقصني الثقة بالنفس -12

    X3     أشعر باألمان -13

  X4        أتخذ بالقرارات بسهولة -14

    X2      أشعر أنني غير كفء -15

    X2      أشعر بالرضا -16

     X2    تمر بخاطري بعض األفكار غير المهمة وتزعجني -17

أتأثر بشدة األشياء المخيبة لألمل لدرجة أنني ال أستطيع استبعادها  -18

  من تفكيري
  

X2 

    

       X4  )مستقر(شخص ثابت أنا  -19

تصيبني حالة من التوتر واالضطراب عندما أفكر في مشـاغلي   -20

  واهتماماتي في الفترة األخيرة

  
  X2    

  

  

  :تحليل نتائج االختبار -6

يوضح مستويات نتائج القلق لمقياس سبيليرجر للحالة  :11جدول رقم

  الثانية

  مستوى القلق/ درجة القلق   نوع القلق

  39  الحالة قلق



  طبيعي

  قلق السمة
58  

  فوق المتوسط

  

يتضح من الجدول الخاص بتوضيح مستويات قلق الحالة وسمة القلق بأن 

درجة لمقياس حالة القلق وبالنظر إلى الجدول  39الحالة تحصلت على 

الخاص بتصنيف مستويات القلق يتضح بأن الحالة تنتمي إلى الفئة الثانية 

الفئة تنتمي إلى ذوي عدم اإلحساس بقلق الحالة حيث نجد أن هذه 

  .وبمستوى طبيعي

أما فيما يخص سمة القلق في نفس الجدول نجد بأن الحالة تحصلت على  

درجة بحيث أن هذه الحالة تنتمي إلى الفئة الثالثة وهم ذوي المعاناة  58

والنتائج كما جاءت في الجدول , من سمة القلق وبمستوى فوق المتوسط

  .من قلق السمة" ك"على معاناة الحالة تدل 

  

  :التحليل العام للحالة -7

من خالل النتائج المتحصل عليها عن طريق المقابلة ومن خالل تطبيقنا 

ليس لديها قلق الحالة مرتفع حيث " ك"الختبار سبيليرجر تبين أن الحالة 

أنها ال تعتبر المرض مصدر إزعاج أو قلق بالنسبة لها وتبين ذلك في 



<<  ،>>ينواهللا ما يقلقني في الجدية شوية وضرك رانا مصاحب<< :قولها

ما  وهذا>> في الجدية برك نتقلق ومن بعد والفت تقبلت ما  عدتش نقلق

وتتوافق هذه المعطيات مع نتيجة  يدل على أن قلق الحالة منخفض،

درجة من  39 اختبار سبيليرجر حيث سجل معدل طبيعي والذي قدر بـ

درجة وساعد في انخفاض معدل قلق الحالة مدة اإلصابة حيث  80أصل 

تعاني من القصور الكلوي منذ سنتين مما جعل آثار " ك"أن الحالة 

تكرار << :المرض غير واضحة عليها وهذا ما جاء به سبيليرجر بأن

. ( >>درجة قلق الحالة مواجهة الفرد للمواقف المهدد يؤدي إلى ارتفاع

ساهم في ) سنة 50(وكذلك عمر الحالة ) 53ص ،2010صولة طارق، 

انخفاض قلق الحالة وذلك ألنها تعيش نوع من االستقرار األسري مع 

وذلك " ك"زوجها وأوالدها وفي المقابل نجد قلق السمة مرتفع عند الحالة 

صح ثم <<  ،>>la tentionالقلقة هي اللي طلعتلي << تبين في قولها 

المشاكل تع ولدي <<  ،>>la tentionنتنرفز وهي لطلعتلي ثم نتقلق و

حيث أن ابنها خرج عليها بعد عشرين >> la tentionهي اللي طلعتلي 

وهذا ما أكد عليه  لولد اآلخر تزوج وسافر إلى فرنسا،يوم من زواجه وا

القلق أحد المحركات األولية في حياة اإلنسان ويبعده << :سوليفان بأن

  ).23ص ،2001فاروق السيد عثمان،  . (>>عن الخطر

والصراع بآخر العديد  القلق يحدث نتيجة الصراع<< :ودوالر ميلر بأن

لى وهذا الصراع حوله حالة من عدم االتزان يؤدي إ من األشكال،

وهذا ينطبق على قول ). 25ص ،2001فاروق السيد عثمان، . ( >>القلق



 ،>>ابي مشدودةرة وغير مستقرة وأعصنحس روحي متوت<< الحالة 

قلق السمة هو استعداد طبيعي أو << :وكذلك أكد عليه سبيليرجر بأن

 بصورة أساسية على الخبرة الماضية،اتجاه سلوكي يجعل القلق يعتمد 

وتتأثر سمة القلق بالمواقف بدرجات متفاوتة حيث تنشط بواسطة 

وكذلك ). 99ص ،2001فاروق السيد عثمان، . ( >>الخارجيةالضغوط 

األفراد الذين يتميزون بمستويات مرتفعة من سمة << سبيليرجر أن أكد 

ستجابة ويستجيبون لها ا ركون المواقف على أنها مهددة لهم،القلق يد

  ).53ص ،2010صولة طارق، ( مرتفعة الشدة 

وتوافقت هذه المعطيات مع نتيجة اختبار سبيليرجر حيث سجل معدل 

  .درجة 80أصل درجة من  58فوق المتوسط والذي قدر بـ 

  

  

  

  

  

  

  



  

  :الحالة الثالثة 

  :تقديم الحالة -1  

  .                                                         ر:  االسم

  .                                                  سنة 25:  السن

  .                                                    ذكر:  الجنس

  .                                                    بطال:  المهنة

  .                            ابتدائي 3:  المستوى الدراسي

  .متوسط:  المستوى االقتصادي

  .متزوج:  الحالة االجتماعية

  .إخوة 5:  عدد اإلخوة

  األخير:  الترتيب بين اإلخوة

  :ظروف المعيشة -2

سنة ذكر متزوج ليس لديه أوالد ذو مستوى  25بلغ من العمر ي" ر"الحالة 

بالقصور  اقتصادي متوسط ومستوى دراسي ثالثة ابتدائي بطال أصيب

سنة ظهرت عليه بعض ثالثة عشرة ) 13(الكلوي المزمن وهو عمره 



مع  األرجل، وشعور بالتعب الشديد،األعراض حمى وأالم على مستوى 

إثر تعرضه لحادث مرور وهو في  ركيةالعلم إنه يعاني من إعاقة ح

  .العاشرة )10(سن

  :ملخص المقابلة العيادية  -3

متجاوبا مع المقابالت التي أجريناها معا حيث كان هادئ " ر" كان الحالة 

وكان يجيب عن  انفعاالت ملفتة لالنتباه، ولم تبدوا عليه أي سلوكات أو

سنة يفطن  25ذكر يبلغ من العمر " ر " بصراحة الحالة جميع األسئلة 

الدراسي الثالثة ببرج بن عزوز ذو مستوى اقتصادي متوسط ومستواه 

مما اكسبه اهتمام ورعاية  أربعة إخوة ترتيبه االخير) 4(لديه ابتدائي ،

متزوج يعيش مع زوجته وإخوته ووالديه " ر" الحالة . خاصة وسط أهله

إثر حادث سيارة  حركية، ر يعاني الحالة من إعاقةفي محيط اسري مستق

عشر سنوات مما منعه من متابعة دراسته والقيام  )10(تعرض له في سن

ثاني عشر أصيب بمرض الكلى وظهرت عليه  )12(بأي عمل وفي سن

أعراض منها الحمى وآالم على مستوى األرجل وانتفاخ كل الجسم 

لتصفية مرة واحدة وبعدها عالج وشعور بالتعب الشديد حيث قام بعملية ا

باألدوية مع حمية غذائية حيث استمرت هذه العملية العالجية مدة سنة ثم 

توقفت الكليتان عن القيام بعملها وشخصت حالته على أنه قصور كلوي 

ومنذ تلك الفترة وهو يقوم بعملية التصفية ثالث مرات  2002مزمن سنة 

  .حصةفي األسبوع بمعدل أربع ساعات في كل 



  :تحليل المقابلة العيادية -4

قمنا بإجراء المقابلة اإلكلينيكية النصف موجهة مع الحالة وكانت إجابة 

بالقصور " ر"أصيب الحالة . المفحوص عن األسئلة بكل طالقة وصراحة

وكان األمر عادي بالنسبة له وذلك كون المرض  2002الكلوي منذ 

كنت عادي وعلبالي بالمرض << :وراثي في عائلته وذلك من خالل قوله

رغم علمه بالمرض  ،>>بلوا عندنا في العائلة مرضى بههذا وشيه هو متق

إال أنه لم تكن لديه فكرة عن عملية التصفية حيث في أول عملية تصفية 

مكنتش عارف وشيه هو << :كانت صدمة بالنسبة له وذلك من خالل قوله

خممت يا << وكذلك >> ماالدياليز بنتلي ساهلة ودياليز الثاني رحت كو

قلت لبابا معدتش نرجع لسبيطار وبالفعل << وكلك >> نموت ويا نرتاح

أما عن  لديه أي مشاكل صحية من قبل، ولم تكن>> مرحتش عامين

إيه عندي زوج << :سبب المرض فهو وراثي في العائلة وذلك في قوله

ائلته أما عن عالقته مع ع>> والد خالي وزوج والد عمي معايا يصفوا

عالقتي بهم << :فوصفها بأنها عادية وال يعتبرهم مصدر قلق حسب قوله

وكذلك  ،>>وعمرهم ما قلقوني عادية هما مالح معايا وأنا مليح معاهم

عالقتي << :عن عالقته بزوجته فوصفها بأنها عادية وذلك من خالل قوله

ن مالح معايا وساعات وي<< :واألصدقاء>> بزوجتي عادية مليحة معايا

حيث يعبرون مصدر قلق بالنسبة له >> نتقلق في حالة ما يخوني واحد

ساعات وين نتقلق منهم بصح حوايج << :في بعض األحيان حسب قوله

  .>>كبيرة لتقلقني منهم



<< :وأثناء إجراءنا للمقابلة تبين أنه يعاني من القلق وذلك حسب قوله

السيطرة على  وأثناء قلقه ال يستطيع>> نتقلق بالخف ومنقدرش نحني

تجي ما نقدرش نحكم في روحي والحاجة ل<< نفسه وذلك من خالل قوله 

أما عن الشيء الذي يقلقه فهو سوء  ،>>نضرب نكسر, في راسي نديرها

مثل كيما واحد كان مليح << :معاملة أحد األشخاص له وذلك في قوله

ويعتبر المرض >> معايا اليوم ومن بعد نحسو مبدل هذ تقلقني بزاف

مصدر من مصادر القلق بالنسبة له حيث أنه يعتبره عائق في تحقيق 

حيث أثبتت  ألوالد،بعض األمور في حياته وهو عدم قدرته على إنجاب ا

الدراسات أن نسبة الضعف الجنسي عند المصابين بالقصور الكلوي 

يقلقني المرض في حاجة وحده أني نحب ندير << وذلك في قوله% 100

ما نقدرش نجيب << وكذلك >> ومرضي يمنعنيحاجة ونوصل ليها 

  .>>والد

وأكد أن المرض هو نقطة تحول في حياته وغير فيه أشياء كثيرة وذلك 

قبل كنت نحقد وكانت فيا ياسر حوايج مش مليحة بصح كي << :في قوله

  .>>مرضت تبدلت

 المفحوص أنه يعاني من قلق الحالة،ونستنتج من خالل ما صرح به 

ومن خالل تحكمه في ردود أفعاله . وله أنه سريع القلقوذلك من خالل ق

حيث أنه لم تالحظ عليه أي عالمات أو سلوكات متكررة وهذا كذلك بدل 

  .على أن الحالة يعاني من قلق الحالة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عرض نتائج االختبار -5

  :يوضح قائمة قلق الحالة للحالة الثالثة :12جدول رقم 

  ماإلى حد   ال مطلقا  البند
بدرجة 

  متوسطة
  كثيرا جدا

    X2      أشعر بالهدوء -1



  X4       أشعر باألمان -2

       X4  أنا متوتر -3

       X4  أشعر أن أعصابي مشدودة -4

  X4        )راحتي(أشعر أنني على  -5

       X4  أشعر باالضطراب -6

       X4  أنا اآلن منزعج لما قد يحصل من سوء حظ -7

  X4        )راضي(أشعر أنني قانع  -8

      X2    أشعر أنني خائف جدا -9

    X2      أشعر أنني مستريح -10

  X4        أشعر بالثقة في النفس -11

        X1  أشعر أنني عصبي -12

       X4  )متنرفز( أنا شديد العصبية  -13

       X4  أشعر أنني غير حاسم -14

  X4        أشعر باالسترخاء -15

    X2      أشعر بالرضا -16

        X1  أنا منزعج -17

        X1  أشعر أنني مرتبك -18

    X2     أشعر باالستقرار -19



      X2    أشعر بالسرور -20

  :يوضح قائمة السمة للحالة الثالثة :13جدول رقم 

  دائما  كثيرا  أحيانا  أبدا  البند

      X3    أشعر بالسرور -1

      X3    أشعر بالعصبية وعدم االستقرار -2

    X3     أشعر أنني مقتنع بنفسي -3

      X2    أتمنى أن أكون سعيدا كما يبدو على اآلخرين -4

        X4  أشعر أنني فاشل -5

  X4       أشعر بالراحة -6

        X1  أنا هادئ وساكن ومتماسك -7

      X3    أشعر أن الصعوبات تتراكم علي بحيث ال استطيع التغلب عليها -8

      X2    أقلق على األشياء كثيرة ليست مهمة في الواقع  -9

    X2      أنا سعيد -10

      X3    أفكار مزعجة) عندي(لدي  -11

        X1  تنقصني الثقة بالنفس -12

    X3     أشعر باألمان -13

  X4        أتخذ بالقرارات بسهولة -14

        X4  أشعر أنني غير كفء  -15



  X1        أشعر بالرضا -16

     X2    تمر بخاطري بعض األفكار غير المهمة وتزعجني -17

أتأثر بشدة األشياء المخيبة لألمل لدرجة أنني ال أستطيع استبعادها من  -18

  تفكيري
  

 

  X4  

 X1       )مستقر(أنا شخص ثابت  -19

تصيبني حالة من التوتر واالضطراب عندما أفكـر فـي مشـاغلي     -20

  واهتماماتي في الفترة األخيرة

  
    

X1 

  :تحليل نتائج االختبار -6

يوضح مستويات نتائج القلق لمقياس سبيليرجر للحالة  :14جدول رقم 

  :الثالثة

  مستوى القلق/ درجة القلق   نوع القلق

  قلق الحالة
65  

  قلق شديد

  قلق السمة
51  

  فوق المتوسط

يتضح من خالل الجدول الخاص بتوضيح مستويات قلق الحالة وسمة 

القلق وبالنظر إلى درجة لمقياس حالة  65القلق بأن الحالة تحصلت على 

الجدول الخاص بتصنيف مستويات القلق يتضح بأن الحالة تنتمي إلى 



الفئة الرابعة حيث نجد أن هذه الفئة تنتمي إلى ذوي اإلحساس بقلق الحالة 

  .بمستوى قلق شديد

أما فيما يخص سمة القلق يتضح بنفس الجدول بأن الحالة تحصلت على 

نتمي إلى الفئة الثالثة وهم ذوي درجة حيث نجد أن هذه الحالة ت 51

والنتائج هذه كما جاءت .المعاناة بسمة القلق وبمستوى القلق فوق المتوسط

  قلق الحالةفي الجدول السابق تدل على معاناة الحالة من 

  

  

  :تحليل العام للحالة -7

والمقابلة اإلكلينيكية  العيادية وفقا للنتائج المتحصل عليها من المالحظة

النصف موجهة وتطبيق اختبار سبيليرجر لقلق الحالة وسمة قلق فإن 

الحالة كانت مستعدة لإلجابة على األسئلة وبكل صراحة فوجدنا أنه يعاني 

إيه << :لك في قولهمن قلق الحالة مرتفع وذلك ألن سريع القلق وذ

 حكم في روحي،على خاطر ما نقدرش ن إيه نتقلق<< ،>>بالخف نتقلق

حيث أن المرض يسبب له  لى خاطر نبدى نخمم في حوايج أخرى،وع

القلق ويعتبر عائق أمام تحقيق بعض األمور في حياته كإنجاب األوالد 

حاجة  مرضي يقلقني في حاجة أنا نحب ندير<< وتبين ذلك في قوله 

كما يرى  ،>>منقدرش نجيب والد<< ، >>ونوصل ليها ومرضي يمنعني

قبل كنت نحقد << :رض غير في مجرى حياته ونبين ذلك في قولهأن الم



وهذا ما >> وكانت فيا ياسر حوايج مش مليحة بصح كي مرضت تبدلت

تحدث حالة القلق عندما يدرك الشخص منبها << :أكد عليه سبيليرجر

و الخطر أو التهديد معينا أو موقفا على أنه يمكن أن يحدث األذى أ

يادة درجة المثير كمهدد يؤدي إلى ارتفاع درجة إن ز<<  ،>>بالنسبة له

  ).53ص ،2010صولة طارق، . ( >>دة من حالة القلقالش

أما بالنسبة الختبار سبيليرجر النتائج المتحصل عليها تبين أن الحالة 

 80ة من أصل درج 65تعاني من قلق الحالة حيث نحصل على درجة 

قلق الحالة إلى قلق وساعد في ارتفاع معدل  درجة لمعدل قلق شديد،

يعاني من هذا " ر"شديد هو مدة اإلصابة بالقصور الكلوي حيث أن الحالة 

<< :إثنى عشر سنة وهذا ما أكده كل من شاير وكاتل) 12(المرض منذ 

أن حالة القلق تتغير في شدتها وترتفع عبر الزمن تبعا للمواقف المهددة 

 ،2002لدين العلمي، ، دالل سعد اعطا اهللا فؤاد الخالدي. (>>للفرد

   ).84ص

حالة القلق تختلف في الشدة وتتغير عبر << :وكذلك أكده سبيليرجر بأن

الزمن بوصفها دالة لكمية المواقف المشقة التي تقع على الفرد ونضعها 

  بشدة

حالة القلق تختلف في الشدة وتتغير عبر << :وكذلك أكده سبيليرجر بأن

المشقة التي تقع على الفرد ونضعها الزمن بوصفها دالة لكمية المواقف 

وكذلك ). 448ص  ،1998السيد عبد الرحمن،  محمد. (>>عليه بشدة



تتميز باالستقرار ) مرحلة الرشد" (ر"المرحلة العمرية التي يعيشها الحالة 

االستقرار في العمل  واكتمال النضج في جميع نواحي الحياة وكذلك

ار وصار عالة ل واالستقرولكن المرض منعه من العم وتكوين أسرة،

حاجة األجوبة التي وكذلك كان عائق أمام إشباع  على أهله هو وزوجته،

زيادة فترة إدراك << :وهذا ما أكد عليه سبيليرجر أن يتمناه كل شخص،

صولة . ( >>د فعل حالة القلقالمثير كمهدد يؤدي إلى ارتفاع مدة ر

  ).53ص ،2010طارق، 

خالل اختبار سبيليرجر أنه فوق المتوسط أما عن قلق السمة فتبين من 

  .درجة 80درجة من أصل  51حيث تحصلنا على درجة 

  

  

  

  

  

  :الحالة الرابعة 

  :تقديم الحالة -1

  .                                                         .ص:  االسم



  .                                                  سنة 30:  السن

  .                                                    ذكر:  الجنس

  .                                                    بطال:  المهنة

  .                            أساسي 7:  المستوى الدراسي

  متوسط:  المستوى االقتصادي

  .   عازب:  الحالة االجتماعية

  .إخوة 6:  عدد اإلخوة

  .األخير:  الترتيب بين اإلخوة

  :الظروف المعيشية -2

سنة عازب غير متزوج ذو مستوى  30ذكر يبلغ من العمر " ص"الحالة 

ب بالقصور أصي توسط ومستوى دراسي السابعة أساسي،اقتصادي م

ستة عشر ) 16(اربعة عشر سنة أي منذ ) 14(الكلوي منذ كان عمره 

  .إذ تعرض للحمى والدوخة إلى أن فقد الوعي في أحد األيام سنة،

  : ملخص المقابلة العيادية -3

متجاوبا مع المقابلة التي أجريناها معه حيث كان هادئ " ص"كان الحالة 

ولم تبدو عليه أي سلوكات أو انفعاالت ملفتة لالنتباه وأجاب على جميع 

  .األسئلة بصراحة



رج بن عزوز يقطن بب سنة، عازب، 30عمر ذكر يبلغ من ال" ص"لة الحا

 ذو مستوى اقتصادي يعيش مع والديه وأخوته الستة ترتيبه األخير،

بالقصور الكلوي " ص"أصيب الحالة  أساسي، 7متوسط ومستواه التعليمي 

اربعة عشر سنة إذ تعرض للحمى )14(إذ كان عمره آنذاك  1995سنة 

فنقل إلى المستشفى وبقي هناك  والدوخة إلى أن فقد الوعي في أحد األيام

أشهر للعالج وفي الشهر الثالث شخص الطبيب مرضه  ثالثة)3(لمدة 

عملية  اول على أنه مصاب بالقصور الكلوي وخالل هذا الشهر بدء

ثالث مرات )3(التصفية في مدينة قسنطينة ثم بدء التصفية بطولقة بمعدل 

  .ساعات اربع)4(في األسبوع ولمدة 

  :قابلة العياديةتحليل الم -4

سنة عازب يعيش مع والديه وإخوته  30ذكر يبلغ من العمر " ص"الحالة 

بة عن األسئلة وبكل صراحة الستة وقد أبدى الفحوص رغبة في اإلجا

أي مدة  1995بالقصور الكلوي المزمن منذ " ص"أصيب الحالة  وطالقة،

م بعملية ستة عشر سنة حيث أنه في بادئ األمر لم يعرف بأنه يقو) 16(

<< التصفية وذلك لصغر سنه وكان يعتقدها مجرد إبرة وذلك في قوله 

 3كي مرضت << وكذلك >> في البداية ما كونت عارف قالولي إبرة

ولكن بعد علمه بأنه يقوم بعملية >> أشهر وأنا نداوي في قسنطينة

التصفية توقف عن ذلك انقطع مدة شهر ثم عاد إلى عملية التصفية وذلك 

قالولي الجماعة بلي راك تصفي ومبعد هربت ورجعني << له في قو



ما شتيتش المرة األولى حبست شهر وأنا نتخبى << وكذلك >> بابا

كما صرح الحالة أن شعوره كان عادي أثناء أول >> منروحش نصفي

كنت نتخبى  والوا كنت عادي،<< :من خالل قوله عملية تصفية وذلك

تعرض الحالة إلى >> نصفي ومنروحش نصفي ومن بعد عادي وليت

مشاكل صحية حيث كان لديه ارتفاع ضغط الدم ولم يكن يعلم بذلك حسب 

ويرجع كذلك >> ما كنتش نفوق بها la tentionكانت تطلعلي << :قوله

سبب اإلصابة بالقصور الكلوي إلى عامل وراثي حيث أكد أنه يوجد في 

ويا يصفي ولد عندي خ<< :عائلته مصابون بنفس المرض وذلك في قوله

كما صرح أن المرض . >>)واحد في العائلة يصفي 20(عمي وآخرين 

ال ال ميقلقنيش المرض << :ال يسبب له أي إزعاج وذلك من خالل قوله

وتحدث عن طريقة المعاملة اللي يحظى بها >> وساعات نتقلق من العباد

عالقتي بعائلتي مليحة << :من طرف أسرته وأصدقائه وذلك حسب قوله

لقوني في حاجة غير لمقدروش أنا الصغير عمرهم ما ق savaعادية وو

وصحابي ثاني مالح معايا ساعات يقلقوني كي نحتاج ما نلقاش  عليها،

  .>>حتى واحد منهم وال الهدرة هذا ما يقلقني

إيه فم فم << :سريع االنفعال والغضب وذلك من خالل قوله" ص"الحالة  

نتقاس وهذ ليام كي تقلقت طلعتلي  نتقلق منحملش خالص لعوج وال كي

la tention<< . كما أخبرنا أنه أثناء تعرضه لموقف مقلق يقوم بأفعال

وال يستطيع >> نسب نكسر، نضرب، لحوايج أكل نديرها<< :حسب قوله

ما نقدرش نشد في روحي كن << :السيطرة على نفسه وذلك في قوله



نتابه شعور بالخوف ي" ص"كما أن الحالة . >>منديرش حاجة نقتل روحي

وأحيانا  ،>>ساعات نخاف كي نقعد وحدي<< :لهمن الوحدة وذلك في قو

تراوده أفكار مزعجة ولديه كذلك نوع من عدم االستقرار وذلك في 

  . >>ساعاتش نحس روحي مانيش مستقر<< :قوله

ال يعتبر مرضه عائق في تحقيق بعض األمور في حياته " ص"والحالة 

حاجة << :و عدم القدرة على السفر وذلك في قولهإال في شيء واحد وه

وحتى الزواج ما  في،وحدة ما نقدرش نسافر نروح نحوس لخاطر نص

وتكوين أسرة في  الحالة يرغب في االستقرار. >>نشوفوش عائق

كما أنه اجتماعي ال يجب البقاء لوحده ويفضل أن  المستقبل القريب،

نحب نقعد في جماعة << :هيكون دائما مع أصدقائه وذلك من خالل قول

  .>>مع صحابي ونحي على روحي

وتبين من خالل ما صرح به المفحوص أنه ال يعاني من قلق الحالة وهذا 

سريع القلق << :يعني أنه يعاني من قلق السمة وذلك من خالل قوله أنه

وال يمكنه السيطرة على نفسه وكذلك ألن القلق هو سبب بإصابته بارتفاع 

  .ما أدى إلى اإلصابة بالقصور الكلوي ضغط الدم وهذا

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  :عرض نتائج االختبار -5

  :يوضح قائمة السمة للحالة الرابعة :15جدول رقم 

  دائما  كثيرا  أحيانا  أبدا  البند

      X3    أشعر بالسرور -1

      X3    أشعر بالعصبية وعدم االستقرار -2

    X3     أشعر أنني مقتنع بنفسي -3

    X3      أتمنى أن أكون سعيدا كما يبدو على اآلخرين -4

      X3    أشعر أنني فاشل -5

     X2    أشعر بالراحة -6

      X2    أنا هادئ وساكن ومتماسك -7



      X3    أشعر أن الصعوبات تتراكم علي بحيث ال استطيع التغلب عليها -8

      X2    أقلق على األشياء كثيرة ليست مهمة في الواقع  -9

      X3    أنا سعيد -10

        X4  أفكار مزعجة) عندي(لدي  -11

      X2    تنقصني الثقة بالنفس -12

        X1  أشعر باألمان -13

        X1  أتخذ بالقرارات بسهولة -14

      X3    أشعر أنني غير كفء  -15

    X3      أشعر بالرضا -16

    X2      تمر بخاطري بعض األفكار غير المهمة وتزعجني -17

أتأثر بشدة األشياء المخيبة لألمل لدرجة أننـي ال أسـتطيع    -18

  استبعادها من تفكيري
  

 

  X4  

    X3    )مستقر(أنا شخص ثابت  -19

تصيبني حالة من التوتر واالضـطراب عنـدما أفكـر فـي      -20

  مشاغلي واهتماماتي في الفترة األخيرة

  
  X2  

 

  :يوضح قائمة قلق الحالة للحالة الرابعة : 16جدول رقم   

  كثيرا جدا  بدرجة متوسطة  إلى حد ما  ال مطلقا  البند

    X2      أشعر بالهدوء -1

    X3     أشعر باألمان -2



      X3    أنا متوتر -3

    X2     أشعر أن أعصابي مشدودة -4

    X3      )راحتي(أشعر أنني على  -5

    X2      أشعر باالضطراب -6

منزعج لما قد يحصل مـن سـوء   أنا اآلن  -7

  حظ
      X1  

      X2    )راضي(أشعر أنني قانع  -8

        X1  أشعر أنني خائف جدا -9

    X2      أشعر أنني مستريح -10

    X3      أشعر بالثقة في النفس -11

        X1  أشعر أنني عصبي -12

  X1        )متنرفز( أنا شديد العصبية  -13

    X2     أشعر أنني غير حاسم -14

    X3      أشعر باالسترخاء -15

    X2      أشعر بالرضا -16

        X1  أنا منزعج -17

        X1  أشعر أنني مرتبك -18

    X2     أشعر باالستقرار -19

    X3      أشعر بالسرور -20



  

  :تحليل نتائج االختبار -6

يوضح مستويات نتائج القلق لمقياس سبيليرجر للحالة  :17جدول رقم 

  :الرابعة

  مستوى القلق/ القلق درجة   نوع القلق

  قلق الحالة
40  

  طبيعي

  سمة القلق
52  

  فوق المتوسط

يتضح من الجدول الخاص بتوضيح مستويات قلق الحالة وسمة القلق بأن 

درجة لمقياس حالة القلق وبالنظر إلى الجدول  40الحالة تحصلت على 

الثانية الخاص بتصنيف مستويات القلق يتضح بأن الحالة تنتمي إلى الفئة 

  .حيث نجد أن هذه الفئة تنتمي إلى ذوي قلق الحالة لمستوى طبيعي

أما فيما يخص سمة القلق يتضح من نفس الجدول بأن الحالة تحصلت 

درجة حيث نجد أن هذه الحالة تنتمي إلى الفئة الثالثة وهم ذوي  52على 

  .المعاناة بسمة القلق ومستوى القلق فوق المتوسط

  

  



  

  :ام للحالةالتحليل الع -7

من خالل النتائج المتحصل عليها عن طريق المقابلة العيادية ومن خالل 

ال تعاني من قلق الحالة " ص"تطبيقنا الختبار سبيليرجر تبين أن الحالة 

مرتفع حيث أنه ال يعتبر المرض مصدر إزعاج له أو قلق بالنسبة له 

ميقلقنيش  ال ال<<. >>ال ال ميقلقنيش المرض<< :وتبين ذلك في قوله

وهذا يدل على >> سنة وأنا مريض منيش حاس بيهم خالص 15عندي 

وهذه النتائج تتفق مع نتيجة اختبار سبيليرجر , أن قلق الحالة منخفض

 80درجة من أصل  40حيث سجل معدل طبيعي والذي قدرت بـ 

  .درجة

لك يتبين في قوله وذ" ص"وفي المقابل نجد سمة القلق مرتفعة عند الحالة 

كي نتقلق لحوايج أكل نديرها >>, << منحملش خالص فم فم نتقلق، <<

كون منديرش  منقدرش نشد في روحي،<<، >>نضرب، نكسر، نسب 

  .>>حاجة نقتل روحي

القلق هو أحد المحركات األولية في << :وهذا ما أكد عليه سوليفان بأن

 وكذلك فرويد) 23ص ،2001فاروق السيد عثمان، . (>>ة اإلنسانحيا

وها على أن القلق يمكنه أن نهدد الشخصية أو يكدر صف<< أكد 

 ،2004صبرة محمد علي، أشرف محمد عبد الغني شربت، . (>>األقل

  ).93ص



رجر حيث سجل معدل سمة بوتتفق هذه المعطيات مع نتيجة اختبار سبيل

  .درجة 80درجة من أصل  52القلق فوق المتوسط الذي قدر بـ 

  

  

  :الحالة الخامسة 

  :تقديم الحالة -1

  .                                                         .س:  االسم

  .                                                  سنة 29:  السن

  .                                                    ذكر:  الجنس

  .                                                    بطال, كان بناء : المهنة

  .                            التاسعة أساسي:  المستوى الدراسي

  متوسط:  المستوى االقتصادي

  .   متزوج:  الحالة االجتماعية

  .إخوة 11:  عدد اإلخوة

  .التاسع:  الترتيب بين اإلخوة

  :الظروف المعيشية -2



سنة متزوج وليس لديه أوالد ذو  29ذكر يبلغ من العمر " س"الحالة 

كان يعمل  توسط ومستوى دراسي التاسعة أساسي،مستوى اقتصادي م

حيث ظهرت عليه أعراض  2009بناء أصيب بالقصور الكلوي في سنة 

الحمى والدوخة وبعدها أغمى عليه وعلى إثرها نقل إلى المستشفى بدء 

  .لتصفيةمباشرة في عملية ا

  :ملخص المقابلة العيادية -3

في البداية إجراء المقابلة وبعد محاوالت كثيرة معه " س"رفض الحالة 

إجراء المقابلة حيث كان " س"وتدخل اإلحصائية النفسية قبل الحالة 

متجاوبا إلى حد كبير وأجاب على جميع األسئلة وأثناء المقابلة يسعل 

  .ةوعموما جرت المقابلة في ظروف حسن

سنة يقطن بطولقة متزوج يعيش مع  29ذكر يبلغ من العمر " س"الحالة 

ه التاسع ذو مستوى اقتصادي زوجته ووالديه وأخوته اإلحدى عشر ترتيب

اليد كان يشتغل هوايته لعب كرة  أساسي، 9متوسط، مستواه التعليمي 

إذ تعرض  ،2009، أصيب بالقصور الكلوي سنة >ماصو<عامل يومي 

أثناء العمل مغما عليه " س"مر للحمى والدوخة إذ سقط الحالة في بادئ األ

أشهر إلى أن شخص له الطبيب  7فنقل إلى المستشفى ودامت مدة عالجه 

ثالث مرات )3(بدء الحالة عملية التصفية بعدها بمعدل أنه قصور كلوي 

  .ساعات في كل حصة اربع) 4(في األسبوع مدة 

  :تحليل المقابلة العيادية -4



سنة متزوج يعيش مع زوجته وإخوته  29ذكر يبلغ من العمر " س"الة الح

اإلحدى عشر ترتيبه التاسع بين إخوته ذو مستوى اقتصادي متوسط 

أصيب ) بناء(مستواه التعليمي التاسعة أساسي كان يشتغل عامل يومي 

الحظنا على  ، نسنتي) 2(أي منذ  2009الكلوي المزمن سنة بالقصور 

راء المقابلة أثناء المقابلة نوع من القلق والتوتر إذ رفض إج" س"الحالة 

وأثناء المقابلة الثنية كان األمر عادي إذ صرح أنه  معنا في بادئ األمر،

منيش << :لم يكن على ما يرام في المرة السابقة وذلك من خالل قوله

ة له صدمة كما كان المرض بالنسب ،>>مليح اليوم خلي خطرة أخرى

أخبرنا أن شعوره أثناء أول عملية تصفية أنه شعر بخوف شديد وذلك في 

خفت ياسر وقريب عقبت على خاطر مكنتش عارف وشيه هو <<:قوله

حسيت الدنيا تقلبت كنت في واد ورحت لواد أوخر <<وكذلك >>, الدياليز

ل كما أكد أنه لم يتعرض ألي مشاكل صحية من قب. >>حياة جديدة طول

وصرح كذلك أن . >>ال ال ممرضتش الباس عليا<< :وذلك حسب قوله

كي درت راديو قالي الطبيب << :سبب مرضه هو صغر حجم الكلى

  .>>كاليا صغار ومكبروش معايا

يزعجني << :ويعتبر المرض مصدر إزعاج له ويظهر ذلك في قوله

كي نمرض بصدري وال نرب الماء ياسر  surtoلدرجة منتصورهاش و

وكذلك مرضه يحسس بالنقص وهذا أثر . >>رش نرقد ونبات واقفمنقد

قدام الناس نحس روحي ناقص << :على ثقته بنفسه ويتبين ذلك في قوله

  .>>وهنا في سبيطار نحس روحي عادي



عن عالقته مع زوجته وعائلته وأصدقائه بأنها ممتازة " س"تحدث الحالة 

وعمرهم مقلقوني عالقتي بعائلتي ممتازة << :جدا وذلك حسب قوله

عالقتي << :األصدقاء وكذلك ،>>وني ويعاونونيبالعكس هما يشجع

  .>>وزوجتي تعاملني مليح وعالقتي بها ممتازة مليحة معاهم،

الحظنا على الحالة نوع من القلق أثناء اإلجابة عن األسئلة إال أنه يحاول 

ثقيل  ،منقلقش بالعكس<< :ك من خالل قولهإخفاء قلقه أثناء اإلجابة وذل

  .>>ياسر كي ما تعودش سبة تاع عوج منتقلقش

وصرح الحالة أنه يحب االبتعاد عن المنزل أثناء قلقه ويتبين ذلك في 

وأخبرنا  ،>>من الدار وساعات نقعد مع جماعةنسكت وال نبعد << :قوله

نقدرش << :أنه يستطيع السيطرة والتحكم في غضبه وذلك حسب قوله

ء التي تسبب له القلق توقفه عن العمل ومن األشيا>> نشد في روحي

يمنعني من % 50<< :ويعتبر مرضه عائق في حياته حسب قوله

يطمح الحالة أن >> كنت خدام وضرك حبست<< :وكذلك>> خدمتي

  .يشفى وأن يبدأ عمل جديد

يعاني من قلق " س"من خالل ما صرح به المفحوص يبدوا أن الحالة 

ج وقلق بالنسبة له وكذلك هو عائق الحالة ألنه يعتبر مرضه مصدر إزعا

وبدت عليه  ،أمام تحقيق أمور في حياته ومنها عدم القدرة على العمل

عالمات القلق واضحة حيث كان طيلة المقابلة يسعل وكذلك يحرك في 



وبعد تدخل رئيس  وفي البداية رفض إجراء المقابلة، رجليه ويشير بيديه

  .فسية قبل إجراء المقابلةالجمعية ورئيس المصلحة واالخصائية الن

أما عن قلق السمة فظهر أن الحالة لديه شخصية هادئة ومتزنة وذلك 

  .>>أنا ثقيل ياسر ومتحكم في روحي<< :حسب قوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عرض نتائج االختبار -5

  :يوضح قائمة السمة للحالة الخامسة :18جدول رقم 

  دائما  كثيرا  أحيانا  أبدا  البند



      X3    أشعر بالسرور -1

      X3    أشعر بالعصبية وعدم االستقرار -2

  X4       أشعر أنني مقتنع بنفسي -3

      X2    أتمنى أن أكون سعيدا كما يبدو على اآلخرين -4

      X3    أشعر أنني فاشل -5

     X2    أشعر بالراحة -6

  X4        أنا هادئ وساكن ومتماسك -7

      X3    التغلب عليهاأشعر أن الصعوبات تتراكم علي بحيث ال استطيع  -8

        X1  أقلق على األشياء كثيرة ليست مهمة في الواقع  -9

      X3    أنا سعيد -10

      X3    أفكار مزعجة) عندي(لدي  -11

      X2    تنقصني الثقة بالنفس -12

      X2    أشعر باألمان -13

    X3      أتخذ بالقرارات بسهولة -14

        X4  أشعر أنني غير كفء  -15

  X1        بالرضاأشعر  -16

        X1  تمر بخاطري بعض األفكار غير المهمة وتزعجني -17

أتأثر بشدة األشياء المخيبة لألمل لدرجة أننـي ال أسـتطيع    -18

  استبعادها من تفكيري
  X2      



 X1        )مستقر(أنا شخص ثابت  -19

تصيبني حالة من التوتر واالضـطراب عنـدما أفكـر فـي      -20

  الفترة األخيرةمشاغلي واهتماماتي في 
X4       

  :يوضح قائمة قلق الحالة للحالة الخامسة: 19جدول رقم 

  إلى حد ما  ال مطلقا  البند
بدرجة 

  متوسطة
  كثيرا جدا

      X3    أشعر بالهدوء -1

    X3     أشعر باألمان -2

      X3    أنا متوتر -3

      X3   أشعر أن أعصابي مشدودة -4

        X1  )راحتي(أشعر أنني على  -5

    X2      أشعر باالضطراب -6

        X4  أنا اآلن منزعج لما قد يحصل من سوء حظ -7

  X4        )راضي(أشعر أنني قانع  -8

      X2    أشعر أنني خائف جدا -9

      X3    أشعر أنني مستريح -10

  X4        أشعر بالثقة في النفس -11

        X1  أشعر أنني عصبي -12



        X4  )متنرفز( أنا شديد العصبية  -13

      X3   أشعر أنني غير حاسم -14

    X3      أشعر باالسترخاء -15

  X1        أشعر بالرضا -16

        X1  أنا منزعج -17

      X2    أشعر أنني مرتبك -18

  X1       أشعر باالستقرار -19

    X3      أشعر بالسرور -20

  

  :تحليل نتائج االختبار -6

سبيليرجر للحالة يوضح مستويات نتائج القلق لمقياس  :20جدول رقم 

  :الخامسة

  مستوى القلق/ درجة القلق   نوع القلق

  قلق الحالة
51  

  فوق المتوسط

  قلق السمة
39  

  قلق طبيعي



من خالل الجدول الخاص بتوضيح مستويات قلق الحالة وقلق  يتضح

درجة على مقياس قلق الحالة  51السمة بأن الحالة تحصلت على 

وبالنظر إلى الجدول الخاص بتصنيف مستويات القلق يتضح أن الحالة 

  .ينتمي إلى ذوي اإلحساس بقلق الحالة والمستوى فوق المتوسط

نفس الجدول بأن الحالة تحصلت  أما فيما يخص سمة القلق يتضح في

درجة حيث نجد أن هذه الحالة تنتمي إلى الفئة الثانية وما يناظر  39على 

كما أن مستوى الحالة هذه من  الفئة هم ال يعانون من سمة القلق،هذه 

  .القلق هو قلق طبيعي

  

  

  

  :التحليل العام للحالة -7

من خالل النتائج المتحصل عليها عن طريق المقابلة ومن خالل تطبيقنا الختبار 

تعاني من قلق الحالة مرتفع حيث أنه يتميز " س"رجر تبين أن الحالة بسبيل

والمرض يعتبره >> أنا ثقيل ياسر<< :بشخصية هادئة ومتزن وذلك في قوله

رض لدرجة يزعجني الم<<:مصدر قلق وإزعاج له ويتضح ذلك في أقواله

<< :رجر أنب، وهذا ما جاء به سبيل>>ساعات وين يقلقني<< ، >>متتصورهاش

. >>قلق الحالة ما هو إال استجابة اتجاه المواقف التي يدركونها كمواقف مهددة

وهذا الموقف ) 84، ص2009عطا اهللا فؤاد الخالدي، دالل سعد الدين العلمي، (



و الخوف من الموت في أية لحظة المهدد عند مرضى القصور الكلوي المزمن ه

  .على آلة التصفية

والنتائج المتحصل عليها من خالل المقابلة النصف موجهة تتوافق مع نتائج 

المتحصل عليها من خالل اختبار سبيليرجر حيث سجل معدل فوق المتوسط والذي 

  .درجة 80درجة من أصل  51قدر بـ 

حيث أن هذه  ،)سنة 29(قلق الحالة عمر المريض  وساعد في ارتفاع

المرحلة العمرية يتميز بالنضج واكتمال النمو والعمل واالستقرار المهني 

ني وكذلك يتضمن االستقرار األسري، واالستقالل والتوافق والنمو المه

حيث أن الحالة قبل إصابته بالقصور الكلوي كان قد بدأ في  عن الوالدين،

أصيب بالقصور الكلوي تكوين أسرة جديد حيث تزوج وبعد مدة قصيرة 

ويعتبر المرض عائق في  عالة على عائلته بعد تركه للعمل، وأصبح

  .>>%50إيه << :وذلك في قوله% 50تحقيق بعض في حياته بنسبة 

رجر أن الحالة ال يعاني بأما عن قلق السمة فأوضحت نتائج اختبار سبيل

  .درجة 80 درجة من أصل 39من قلق السمة حيث تحصل على درجة 
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 %��  در?ـ�  57ه�ا أآ"�` ن'�<T اخ'�Fر س�F��F?� ح�t �,�ـ� 

و ال'� �0"ر )	�'(ى 0�W� ال,�ل� �(ق ال	'(س\ ، أ�� ال,�ل� ال�Vل� �V	M خJل ال	�0)��  
� �� ردو
د أ�!�ل` و ه�ا �� أآ"�` ن'�<T اخ'�Fر ل(حu أن` س�ی9 الC�0 و ح�ول ال',

 %�� ��,� t�ح �?�F��Fال,�ل� �"ی" 68س C�W '(ى�	و . در?� و ال'� �0"ر )

ال,�ل� ال����� )"ت ���` أ��اض الC�0 وا8,� ح�t آ�ن .��� ال	�0)�� ی�!� و 
 %��در?� �M خJل �C�FQ اخ'�Fر س�F��F?� و ال'�  51ی,�ك ر?��` و �,�� 

W '(ى�	'(س\�0"ر )	ال,�ل� �(ق ال C�.  

" ال,�Sت الJVث ��� ل�	�ض �� ار���ع در?� C�W ال,�ل� �N"ة ال	ال e	س�ه "W و
 M� ن��!� �Vل�Vو ال,�ل� ال ���ل,�ل� اUول% �!�ن� �M ال	�ض �� ثJث� �&� س

 �� ال	"ة ال�0��ة ل�	�ض إS أن در?�  12ال	�ض �x��  أ�� ال,�ل� ال����� �س

و�M ال!(ا�� ال'� .�M ال	�ض �� س� واح"ةC�W ال,�ل� ����!� ح�t أن` ی!�ن� 
�	�ر، ��ل,�ل� اUولـ% Uا M�( ال,�ل� ال'�0رب C�W �?ع در��س�ه	e أی_� �� ار�

س� و  29س�  و ال,�ل� ال�����   25س� ، ال,�ل� ال�VلVـ�  28ی�FـM� y ال!	� 

� ال,�ل'�M اUول% و ال����� �'Nو?�M و ال	�ض ح���� �M ن!	� ا@ن�Rب و ��!
���J>�� %����ل�  ���!? �	� ��� )Nو?���� و ��F�� ح�?����
أ�� . �M ال!	� و ال'

  ال,�ل� اUول% ��( N'� ��xوج و ل"ی` ر�Fx �ـ"ی"ة �� الNواج 

و �
(یM أس�ة و ل
M ال	�ض ح��` �M �,0���0 )!" ال	(W= ال��دم ال�ي �!�ض 
" ر��W jیF'` الNواج �` )�PF ال	�ض�  .ل` 

��% ال,�ل'�M ال�Vن�� و ال�ا)!� ح�t أن در?� C�W ال�	� آ�ن وه�ا آ CFQ�` S ی
 e��,� ��ن�Vأن ال,�ل� ال t�ح �?�F��Fر س�F'اخ T>�'ل نJخ M� و ه�ا ��!� ل"ی����

 %��در?� و ال'� W"رت )	�'(ى C�W ال�	� �(ق ال	')س\ و ال,�ل� ال�ا55  �!(

 %�� e��,�52  C�W '(ى�	رت )"W �'در?� وال �F�ال�	� �(ق ال	'(س\ ��Fل

 e8�!� �'س�ی� الUا �&�آ	ل"ی�� ال �	ال� C�W �?ع در��ل�,�ل� ال�Vن�� س�ه� �� ار�
ل�� و��eFF �� ار���ع A8\ ال"م وه�ا اUخ�� آ�ن ال�PF ال�<��� �� ا@ص�)� 

)�ل�0(ر ال
�(ي ال	M�N آ	� ه( ال,�ل �9 ال,�ل� ال�ا)!� ح�t آ�ن A8\ ال"م ه( 
�` اUس�FبسPF إص��Uو C�0ن` س�ی9 الU rو ذل M�N	ي ال)�
  .)'` )�ل�0(ر ال

 

 



  

  :ت�& > و �6	�T' ا��6	J O&� SK"ء ا�;�J 	ت

 fه� �F'!خ��z  آ"��ح��i'ص,�  ل� M8��ت ، أو���و )!" �,���� ل�	�0)��  ن�� ال
�?�F��Fر س�F'اخ T>�'ن �����9 ال,�Sت ال�	� و ر)\ ه�f ال'�<T  ال!��دی� و �

 �  : إل%�(ص�

1_ � K47�ا � J�;�اO�ا�و :  

ال	"ة  إل%ی!(د ار���ع در?� C�W ال,�ل� ل"ى ال�ا�" ال	��ب )�ل�0(ر ال
�(ي _
�� الQ(ی�� ل�	�ض �Nال.  

وال,�ل� ال�Vل�V ح�t آ�ن واM� �,8 خJل  اUول%ه�f ال��e00,� ��8 �9 ال,�ل� 
�F'اخ T>�'�0)�� ال!��دی� ،ن	و ال �?�F��Fر س  

�  اUول%��ل,�ل� � M�N	ي ال)�
ثJث� �&� س� )!" �!�ن�ة ) )13أص��( Pل�0(ر ال

 Mوه( �� س %�
سe س(ات وه�f ال	"ة ال)Qی�� �M ال	!�ن�ة �M�)6(  M ��ض ال

 �
� �M إخ��<` ذلr و �,�ول'` ال',xال,�ل� )�ل� C�W �?ع در��ال	�ض زادت �M ار�
ح�t )"ت ���` )!j ال,�آ�ت آ��F و نNع ال�Gرة وآ�لr  أ�!�ل`ردود  ��

و  إز��جوآ�لr ن�� )�ن ال	�ض ه( ��"ر  ال,�آ� ال	�'	�ة و ال�R(س وال(م ،
?��� لe�0 ص!()�ت �� :"C�W )�ل��F ل` وی'_} ذلW �� r(ل` 


� �� ال	�ض"،"ال	�ض&� mی"����8 �� "،" أن� و ال	�ض ص,�ب"،" ��
m����` ن'�<T اخ'�Fر س�F��F?� ح�t �,��  أآ"توه�ا �� )".�ل�")�9 ح�آ� ( ی0�0
 %��  .در?� ال'� �0"ر )	�'(ى C�W ح�ل� �(ق ال	'(س\  80در?� �M اص�  57

�� M�N	ي ال)�
�&� س� و ) )12ا�� ال,�ل� ال�Vلd� �Vن` ���ب �(ل�0(ر ال �اث

���Jت الC�0 وا8,� و أآ" ذلM� r خJل  `���ال	�0)��  إ?�اء أث�ء )ال`أ(W"ت 
وا�'f�F ن�Q0 . ال!��دی� وآ�لr ص�ح )�ن ال	�ض ص"ر C�W واز��ج )�ل��F ل` 

ی0�0� �� ح�?� وح"ة ان� "،"إی` ی0�0� :" �,(ل �� ح���` و ی'_} ذلW �� r(ل`
�!� "،"ن"ی� ح�?� و ن(ص� ل��� و���8 ی	
��% خ�.� �� ن0"رش ن, C�0'ن

��% ���` ن'�<T اخ'�Fر س�F��F?� ح� أآ"تو ه�ا �� ".روح� ��,� t65  �?در

 M��ح�ل� �"ی" 80 أص C�W '(ى�	در?� و ال'� �0"ر ).  

� �M .(ل �"ة اSص�)� )�ل	�ض ال'� �0"ر ب x�� �!(ل�,�ل� ال�ا �F�) 16(ا�� )�ل

  س'� 



�_� ودر?� ��&� س� إS ان ه�f ال��8�� ل� �',C0 وآ�نe در?� C�W ال,�ل� �
�` اSس�Fب و S ی	
` ال���Qة  C�W ال�	��S C�0و ی C�0ان` س�ی9 ال t�ح �!����

� �� ردود ا�!�ل` و ی'_} ذلW �� r(ل` 
��% ن��` و S ی',": �� �إی` �
C�0'اخ�ى"،"ن Tح(ای �� ���% خ�.� نF"ى ن�	 C�0'روح� "ن �� �
0"رش ن,�،

آ(ن �� ن"ی�ش �0"رش ن&" �� روح� ،"،"و ال,�?� ال�� ��R �� راس� ن"ی�ه�
و ه�f ال	!Q��ت اآ"��� ن'�<T اخ'�Fر س�F��F?� ح�t �,�� ".ح�?� ن0'� روح�

 %��52  M� �?در�'(س\  80 أص	(ق ال� �	س C�W '(ى�	در?� و ال'� �0"ر )

. Sو C�W ض ��"ر�	ال �F'!ی J� ال,�ل� C�W جأ������ ح���` و ذلW �� r(ل`  إز
": "� m�S S �� "،"��یj �� ن�m ح�س )��� خJص س� و أن�S S15 �� ی0�0

��% "ی0�0�m ال	�ض ��,� t�ح �?�F��Fر س�F'اخ T>�'ن `��� 40وه�ا �� أآ"ت 

 M� �?در�80 أص  �!�F. ح�ل� C�W '(ى�	در?� و ال'� �0"ر ).  

� �M أن �"ة ال	�ض آ�ن�W e��ة x8�� )�ل���و ال,�ل� ال����� �e00,� "0 ال
�(ر ال
�(ي �� س� إS أن در?� C�W ال,�ل� ����!� ح�t أن ال,�ل� أص�P )�ل0

ح�t أآ" ذلM� r خJل أW(ال` )iن ال	�ض ه( ��"ر از��ج وC�W )�ل��F ل` و 
� ل"ر?� �� �'�(ره�ش:"ی'_} ذلW �� r(ل`R�Nی"،"C�0'ن Mت وی��و ه�f ".س�

 %�� ��,� t�ح �?�F��Fر س�F'اخ T>�'ت أآ"��� ن��Q!	51ال M� �?در�80 أص 

  .?� ال'� �0"ر )	�'(ى C�W ح�ل� �(ق ال	'(س\ در

و�� ال	�0)� ل� �',C0 ال��8�� �9 ال,�ل� ال�Vن�� و ذلU rن ال,�ل� أص�eF )�ل�0(ر 
�� M�N	ي ال)�
س'�M و ه�f ال	"ة �W��ة ل� ���M� 9 در?� C�W ال,�ل� و )2(ال

�M �� ی0�0�m �� الR"ی� �(ی� و �8ك ران� ���حF:"ی'_} ذلW M� r(ل�� 
"،"C�0'ن m'� �� e�F0� e�اخ�Fر س�F��F?�  ن'�<Tوه�f ال	!Q��ت أآ"ت ����� ".وال

 %�� e��,� t�39ح  �أص M� �?ح�ل�  80در C�W '(ى�	در?� و ال'� �0"ر )

�!�F.. %�� e��,� t�ح �!�در?�  58و �� ال	�0)� آ�نe در?� C�W ال�	� ���

  . ال'� �0"ر )	�'(ى C�W س	� �(ق ال	'(س\

  :J � ا�K47 � ا�A	ن � ا�;�_2

_ �	�ی!(د ار���ع در?� C�W ال,�ل� ل"ى ال�ا�" ال	��ب )�ل�0(ر ال
�(ي إل% 
 jی�	ال.  

 t�و ال,�ل� ال����� ح �Vل�Vول% و ال,�ل� الU9 ال,�ل� ا� e00,� r8�� آ�ل��ه�f ال
  .و �M خJل ن'�<T اخ'�Fر س�F��F?� و ال	�0)�� ال!��دی� 



 M� y�Fول% یUل,�ل� ا�� �	) 28(ال!	ی�!% أي �ث �	ه�ا ال! �� �ن�� و �&�ون س

�� ح���` �!�دة �� ه�f ال	�ح�� ال!	�ی� ی,C0 ال��د  اSس'�0ار��� ��دي إل% 
 اSس'�0ارو ه�f ال,�ل� حC0 .اUس�ي  اSس'�0ارال	�� ث�  اSس'�0ارال!�دي 

!	� و ال	�� ح�t أن` ی!	� و ص�ح�R� Pرة ن�?,� و ال	�ض ل� ی!�0` �� ال
 ��,C�0 اس'�0ارf ال	�� و ل
` آ�ن ��<C�0,� �� �0 اس'�0ارf اUس�ي وه�ا س�ه
 rو آ�ل، �Fxال� fه� C�0,� 9Q'ی� ��� ار���ع در?� C�W ال,�ل� �PF�F ال	�ض ل

خeFQ :"ال�"�� ال'� �!�ض ل�� ح�M �0"م ل��W �FQیF'` ور�_e و ذلW �� r(ل` 
و ه�f ال�"�� و "ن� ن"ور ن!�m ح����)e خ�ل'� و �Wلe ل� ن'�ی� ��یj و أ

�M الNواج و  ��
ول
` ی'�دد �� خ�FQ  اSس'�0ار اUس�ير�_�� ل` ?!�` دا<	� ی'
 �� rدی� ?�"ة و ذل�	أن أح(ال` ال M� �xض )�ل��	ال PF�( rو ذل eأی� )

� ال"ن�� ن� و �Nال� ال	�ة وال!	�ة:"W(ل`��Q�إل% ذلr ��( ی��j  إ���8و ".
�� و �"م ال0"رة ��% ا@ن�Rب و ه( ی0(ل دا<	� )iن Rة ال_!= ال�
ر�_� ���� �

أوSد وی��G ذلW �� r(ل`  أنPRل"ی` ص"یC ��یj )�ل�0(ر ال
�(ي �Nوج و 
": `���"ي ص�حN� �Fوج وه) ی"ی� �� ال"ی�ل�N و?�ب وSد و�(Sس �ه�ى ", "

0�� %8�� m� د�F� Mآ�ی �(د ح�?� رSو )F�Rت ". "روش ی��Q!	ال fأآ"تو ه� 
%�� ��,� t�ح �?�F��Fر س�F'اخ T>�'ن �����57  C�W '(ي�	در?� ال'% �0"ر )

  .ح�ل� �(ق ال	'(س\ 

خ	�� و ) 25(و ال,�ل� ال�Vل�V و ال,�ل� ال����� ح�t ال,�ل� ال�Vل�V یM� y�F ال!	� 

یM ال,�ل'�N'� Mو?�M ��!� و�&�ون س� وه�)29(�&�ون س� و ال,�ل� ال����� 

��ل	�ض , و ال	�ض ح���� �M ال'	'9 ),��ة ��<��� و زو?�� ��دی� آ�W�F ا��Sاد 
� ح�t   اUوSدح���� �M ن!	� �'�>�� M�و ال&!(ر )�Sس'�0ار و اSن���ل 

 �� و ه� وزو?����'�>�� %����ل�  ),Fاص , Pxو ی� � إن�Rبو ال,�ل� ال�Vل�V ی'	
0( rد وی'_} ذلSل` او)" : دSو P�R0"رش نو ه�ا )"�9 ��س= ( ح�?� وح"ة �

 t�ح �?�F��Fر س�F'اخ T>�'ال,�ل� و ه�ا �� اآ"�` ن C�W  �?ع در��س�ه� �� ار�
 %��  . در?� ال'� �0"ر )	�'(ي C�W ح�ل� �"ی"  �65,�� 

ال,�ل� ال����� ��( �'Nوج ?"ی" آ�ن ی!	� ح�t  ا�'0" ان` W" حC0 اSس'�0ار  أ��
��` و ل
M ال	�ض اح"ث ن(ع �M ال'(�� و �"م اSس'�0ار و�% ح���` ح�t �� ح�

ان` ��Rة اصF} )"ون �	� ول�� ل"ی` ال0"رة ��% ال!	� و ه�ا �� زاد �M ار���ع 
در?� C�W ال,�ل� ل"ی` �!"م �	�` وه( �� ه�ا ال�M ال�ي �M ال	��وض ان ی
(ن 

��% اس��` ه( وز?'` و ی!	� و ی��ف ��% زو?'`  و ل
M ال	�ض ?!�` ��ل� 
�0 "��"�'� 50%إی` "ی'_} ذلW �� r(ل` Vم ال"� M� وه�ا آ�` ول" ل"ی` ن(ع



�� و ذلW �� r(ل`،وه( ی'	% ان ی&�% �W" M"ام ال�س ن,� روح� ن��W:")�ل
 �?�F��Fر س�F'اخ T>�'ن �����ال	�ض و ی!(د إل% ال!	�،و ه�f ال	!Q��ت أآ"ت 

 %�� ��,� t�'(س\در?� و ال'�  51ح	ح�ل� �(ق ال C�W '(ى�	0"ر )�.  

،��ل,�ل� ال�Vن��  ال�Vن��ل� �',C0 ه�f ال��8�� �9 ال,�ل'�M ال,�ل� ال�ا)!� و ال,�ل� 
خ	��M س� وه� �'Nو?� و أم ح�t أن�� �&!� )�Sس'�0ار �� )M� y�F�)50 ال!	� 

دي وS","را?�� �'��ه� �!�f ��ن"خ�n� �� mون :"ح����� و ی'_} ذلW �� r(ل�� 
m�و �� ی0�0(ن ����وه�ا آ�` س�ه� �� ان���ض در?� C�W ".دی	� ی,�ول(ا ی,��G(ا 

 %�� e��,� t�ح �?�F��Fر س�F'اخ f"در?� و ال'� �0"ر  58ال,�ل� و ه�ا �� أآ

  .)	�'(ى C�W ال�	� �(ق ال	'(س\ 

ثJث(ن س� وه( N'� ��xوج وS ی!	� ) 30(أ�� ال,�ل� ال�ا)!� ��( یM� y�F ال!	� 

 T>�'ن `����_� ل"ی` وه�ا �� أآ"ت �� �M ذلr نR" ان در?� C�W ال,�ل� �xو)�ل�
 %�� ��,� t�ح �?�F��Fر س�F'ح�ل�  40اخ C�W '(ى�	در?� و ال'� �0"ر )

� �M ان ه�f ال	�ح�� ال!	�ی� �'	�N )�ل_T واSس'�0ار ��ن ال,�ل� xو )�ل� �!�F.
�"م ال!	� وS یR" ال	�ض �� �
��<C ��  ل��e ل"ی` �& Sواج وNال �� C>��
و ".الNواج �� ن&(�m ال	�ض ��<C�0,�":C ه�ا اSس'�0ار �� ح���` وذلW �� r(ل`

 "Rن ��0)	أن�� ال  �	ال� C�W �?وه�ا �� �در �!�ن'�<T اخ'�Fر س�F��F?�  أآ"�`��
 %�� ��,� t�'(س\  52ح	(ق ال� �	ال� C�W '(ى�	در?� و ال'� �0"ر ).  

3_ � J�;�ا ��	#�ا:  

_ �!��C�W M ال�	� ل"ى ال�ا�" ال	��ب )�ل�0(ر  أآ��G��V در?� C�W ال,�ل� ���
  .ال
�(ي

و ال,�ل� ال�Vل�V و  اUول%�
�نe ه�f ال��8�� �,�00 )�ل��F لJVث ح�Sت ال,�ل� 
وه�ا ��  ،�ل� ال�Vن�� وال,�ل� ال�ا)!�,ال,�ل� ال����� �� ح�M ل� �',C0 �� ال,�ل'�M ال

�F��Fر س�F'اخ T>�'ل نJخ M� f��M� f  ل	�GحS �� �0)�� ال!��دی� و	و ال �?
��% ال,�Sت ول
M )"ر?�ت �'��و��  C�W ���&�.  
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��s�0)�� أس	ال :  

  :ال	�ض �,(ر

�،ال	��،ال	�'(ى ال,�ل� �M الF��ن�ت :سRال،M'(ى ال��	ال"راس�،ال 
�"د اWS'��دي،ال,�ل�،����	'?Sا P���'ا@خ(ة،ال M�( ة)خSا. 

  ؟ ال	�ض )"أ �'%:س

��اض ��ه�:سSه(:س؟ )�� �!�ت ال'� ا�� PFض س�	؟ ال  

  ؟ FW� �M ص,�� �&�آ� لr ح"ث ه�:س

�� ال!�<�� �� ���ب ��� ی(?" ه�:س؟ ال	�ض )  

�	��� �9 ادوی� �'�ول ه�:س �����ه�؟ ؟و ال'�  

" �!�r ردت ��ه�:س��	��� أول  ���؟) �!(رك( اح��سr ��ه( ؟و ��  

 �,(ر C�W ال,�ل� :

�r'WJ ه� آ�=:س 9� r'�>��؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه�   

؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه� اSص"�Wء �9 �r'WJ ه� آ�=:س  

�rR در?� أي إل%:سNض ی�	؟ ال  

؟ الC�0 س�ی9 أنe ه�:س  

؟ الC�0 لr ی�PF ال	�ض ه�:س  

��<C ال	�ض �!'�F ه�:س �� C�0,� j!(ر )�Sا �� r���؟ ح  

؟ ایM ؟و�M )�ل�(ف �!(ر ی'�)r ه�:س  

�� ال�0V ل"یr ه�:س؟ )�ل  

 �,(ر C�W ال�	� :

�` دا<	� �C�0 ه�:س�S ب�FسSن�درا او ا �� j!) =W(ا	؟ ال  

��% ال���Qة ��'Q�9 ه�:س r��"�� ن� C�0� ؟  



؟ ال,Nن �M  ن()�ت �'�)r ه�:س  

��R ا�
�ر ��اودك ه�:سN� ؟  

؟ ��'x �0�� ؟وانr �&"ودة ا���)r )�ن �&!� ه�:س  

��% را�8 انe ه�:س r���؟ ح  

؟ )�ل'(�� �&!� ه�:س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 '	K�� '&% ا��	��:

  إلى حد ما  ال مطلقا  البند
بدرجة 

  متوسطة
  كثيرا جدا

          أشعر بالهدوء -1

         أشعر باألمان -2

         أنا متوتر -3

          أشعر أن أعصابي مشدودة -4

          )راحتي(أشعر أنني على  -5

         أشعر باالضطراب -6

         أنا اآلن منزعج لما قد يحصل من سوء حظ -7

         )راضي(أشعر أنني قانع  -8

          أشعر أنني خائف جدا -9

          أشعر أنني مستريح -10

          أشعر بالثقة في النفس -11

          أشعر أنني عصبي -12

         )متنرفز( أنا شديد العصبية  -13

         أشعر أنني غير حاسم -14



          أشعر باالسترخاء -15

          أشعر بالرضا -16

          أنا منزعج -17

          أنني مرتبكأشعر  -18

         أشعر باالستقرار -19

          أشعر بالسرور -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 '	K�� '&% ا�-��:

  دائما  كثيرا  أحيانا  أبدا  البند

          أشعر بالسرور -1

         أشعر بالعصبية وعدم االستقرار -2

         أشعر أنني مقتنع بنفسي -3

          أتمنى أن أكون سعيدا كما يبدو على اآلخرين -4

          أشعر أنني فاشل -5

         أشعر بالراحة -6

         أنا هادئ وساكن ومتماسك -7

         صعوبات تتراكم علي بحيث ال استطيع التغلب عليهاأشعر أن ال -8

          أقلق على األشياء كثيرة ليست مهمة في الواقع  -9

          أنا سعيد -10

          أفكار مزعجة) عندي(لدي  -11

          تنقصني الثقة بالنفس -12

         أشعر باألمان -13

          أتخذ بالقرارات بسهولة -14

           أشعر أنني غير كفء -15

          أشعر بالرضا -16



          تمر بخاطري بعض األفكار غير المهمة وتزعجني -17

أتأثر بشدة األشياء المخيبة لألمل لدرجة أنني ال أستطيع اسـتبعادها   -18

  من تفكيري
        

         )مستقر(أنا شخص ثابت  -19

تصيبني حالة من التوتر واالضطراب عندما أفكـر فـي مشـاغلي     -20

  اتي في الفترة األخيرةواهتمام

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ا ل	�0)�� آ	� وردت �9 ال,�ل� اUول :

 

�،ال	��،ال	�'(ى ال,�ل� �M الF��ن�ت :سRال،Mال� 
�"د اWS'��دي،ال,�ل� ال"راس�،ال	�'(ى،����	'?Sا 
P���'ا@خ(ة،ال M�( ة)خSا  

. إخ(ة،اUخ�� 6ث�ن(ي،?�"، س�،ذآ�،��?�،أول% 28:ج  

  ؟ ال	�ض )"أ �'%:س

. ی��� )"ت 1997 و�M 1987 �� آJوی� �e8�� M:ج  

��اض ��ه�:سS؟ )�� �!�ت ال'� ا  

��( ال,	%:ج. اآ� و?�	� وو?�� ر?��� �  

؟ ال	�ض سPF ��ه(:س  

).��آ�(ذاب ال
�(ة �� ال��)ال"ه� الA&�ء( ال&,	� آJوی� �� �&
��:ج  

؟ FW� �M ص,�� �&�آ� لr ح"ث ه�:س  

 صA�� آe )�} ال�?�� �9 واءال" �� ن&�ب آJوی� �� ال"اوي آe:ج
m�رف ��ن�� m'!F��� �. ال�?�  

�� ال!�<�� �� ���ب ��� ی(?" ه�:س؟ ال	�ض )  

: ��یj ال!�ی�� �� واح" ح'% �
�نm:ج  

�	��� �9 ادوی� �'�ول ه�:س ���؟ ال'�  

. ال"واء �� ن&�ب إی`:ج  

 ؟ ��ه(:س

Calcium,ferrosonof ,loxen ج  



" �!�r ردت ��ه�:س��	 أول ��� ���؟) �!(رك( اح��سr ��ه( ؟و ��  

 آ���e�W f ن���،)�} رای} روح� ��رف آe ر)� ح�?� وال( ��درت:ج
.ال�س �9 ن'!��� آ���f و ���� ا�S(ر �'F"ل  

�r'WJ ه� آ�=:س 9� r'�>�� ؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه� 

� ر��:ج��. ��یj ران� ح�(ن� ?��� ی�Rزی�� و وال"ی� ی,�  

�WJ' ه� آ�=:سr 9� ء�W"صSا �ون ؟وه�F'!ر ی"�� C�W ؟  

� ر)�:ج��� ��یj ران� ح�(ن� ?���  وی�Rزی�� ی,��W"آ(ن ،وص �� 
m	��)&ح�?� ن,� ن �'�Wي ن�"� خ�ل� و �	� ول" �Wاب ص,�)� زوج ،و

. 

�rR در?� أي إل%:سNض ی�	؟ ال  

"یm ،�� ال	�ض �� ص!()�ت لe�0 ?���:ج� �
 و ،أن� ال	�ض �� �&
. ص,�ب ال	�ض  

؟ الC�0 س�ی9 أنe ه�:س  

. س9 �� ن'C�0 س!��m:ج  

؟ الC�0 لr ی�PF ال	�ض ه�:س  

9( ��0�0�m:ج� �
) .)�ل�" ح  

��<C ال	�ض �!'�F ه�:س �� C�0,� j!(ر )�Sا �� r���؟ ح  

�m:ج�Q��" ران� ���W خ"�'� أ�(ر و �&	�.  

؟ ایM ؟و�M )�ل�(ف �!(ر ی'�)r ه�:س  

�M �!�ف �}) خ�ی= روح� ن,� س!'m:ج� ��R� rه  .  

�� ال�0V ل"یr ه�:س؟ )�ل  

. آ�یM وش �&(�� راآ� �'0(ل� )J إی`: ج  

�` دا<	� �C�0 ه�:س�S ب�FسSن�درا او ا �� j!) =W(ا	؟ ال  



��% ��نm0�0:ج mن�
� {�( C�0'س'� ن��0ش �� آ� نJ( وا?"ة Mد ،وآ�ی�F� 
 ن"خ� آ� ال"ار �M ل�Fس ن�R ،وس!��m یC�0 آJم ،وآ�یM ن'C�0 ن&(��� آ�
���رف ��ن�m ن'C�0 ه fJ�  .  

��% ال���Qة ��'Q�9 ه�:س r��"�� ن� C�0� ؟  

� ن0"رش �� ح(ایT آ�یM:ج
. روح� ن,  

��% ���� ال���Qة ��'S 9�Q ال'� ا�S(ر ه� �� و ؟ ��!� ��ذا:س r��؟ ن  

 �� ،و��ن,
	m آ(ن&(�'� ���e ال�� ال�	�ن ?�e آ(ن ون�P ن!�\ ن(ض:ج
 ن���W ح�?� ن�0% وآ� ال	�8% ی,�0و وآ� �(?� ح�?� ن&(ف آ� روح�
. ال"ار ��  

؟ ال,Nن �M  ن()�ت �'�)r ه�:س  

. ��ء آ� ��% ^ ال,	" وW"ر W_�ء ر)� ح�?� S S:ج  

��R ا�
�ر ��اودك ه�:سN� ؟  

� س!��m ص}:ج�R� .  

؟ ��'x �0�� ؟وانr �&"ودة ا���)r )�ن �&!� ه�:س  

. ��'�0ة ح�'� ^ ال,	")ال��FW وراء( �&"ودة الJFس� ه� ن,� س!��m:ج  

��% را�8 انe ه�:س r���؟ ح  

� خ"ام ران� ^ ال,	":ج�Wة و ��أة ن��	� .  

؟ )�ل'(�� �&!� ه�:س  

. )�ل'(�� ن&!� �S S fJ:ج  

 

 

 

 



 

 

 

 ال	�0)�� آ	� وردت �9 ال,�ل� ال�Vن�� :

 

�،ال	� ال,�ل� �M الF��ن�ت :سRال،M'(ىال��	ال،� 
�"د اWS'��دي،ال,�ل� ال"راس�،ال	�'(ى،����	'?Sا 
P���'ا@خ(ة،ال M�( ة)خSا  

 3ا)'"ا<�،�'(س\،�'Nو?�، 4س�،انV%،خ��.�، 50:ج

.اخ(ة،ال�Vن��  

؟ ال	�ض )"أ �'%:س  

"ي:ج�"ي )Nاف � 14�. ن��� أن� ����M و ن"اوي وأن� س  

��اض ��ه�:سS؟ )�� �!�ت ال'� ا  

.  ن�آ� �0"رش و ن	&� �0"رش ر?��� �� ال��Q و !'��.� س��ن�:ج  

؟ ال	�ض سPF ��ه(:س  

  . ن(ر��ل ول�% صA��ة وح"ة وآJی� وهLatention 9�. \F:ج

؟ FW� �M ص,�� �&�آ� لr ح"ث ه�:س  

"ي:ج�. ��Q!�� )"ات �خ� )(ل"ي )�ل,	� هNیe آ� ��ض ح'% ��  

�� ال!�<�� �� ���ب ��� ی(?" ه�:س؟ ال	�ض )  

"ي:ج�. ���e و ���� وه� ��م .(ل'm �� ��ی"ة خ�ل�   

�	��� �9 ادوی� �'�ول ه�:س ���؟ ال'�  

. ال"واء �� ن&�ب إی`:ج  

؟ ��ه(:س  



:ج venofer ,hemase ,loxen 

" �!�r ردت ��ه�:س��	��� أول  ���؟) �!(رك( اح��سr ��ه( ؟و ��  

 ی�R آ� وال�S e )�ل�راع ال	�Nان ���	(ل�m و ن'��A% ��� ص�ى و�� إی`:ج
. خJص ال�W"ة ه�M� f ی0(ل اUول% ال	�ة ی��� ال(اح"  

�r'WJ ه� آ�=:س 9� r'�>��؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه�   

��ه� ،را?�� ی0�0(ن�m �� و ���� ی,��G(ا ی,�ول(ا دی	� ��دی� �WJ'�:ج'� f�!� 
mخ�".  �nون �� �  

؟ �WC ��"ر ی!'�Fون ؟وه� اSص"�Wء �9 �r'WJ ه� آ�=:س  

"ى ��:ج�"ي ص�ح�F ح'%  � �'0�0�m ��,  �!�� ن�"ر ص�حF'� ل
F��ة )� 
�
� ص�Aه� �M )�ل!	��  ��?!��m �� و ن!�\ ح�?� �0�0� آ� و �

�rR در?� أي إل%:سNض ی�	؟ ال  

0� �� ا^ و: ج�W �� ی�"Rران� و�8ك �(ی� ال M�Fح���  

؟ الC�0 س�ی9 أنe ه�:س  

  �Q Latention!'��ل ه� و ن'��N ث� ص}: ج

؟ الC�0 لr ی�PF ال	�ض ه�:س  

�"ش �e�F0 وال�e )!" و�M ن'C�0 )�ك الR"ی� �� اf: ج�� C�0'ن  

��<C ال	�ض �!'�F ه�:س �� C�0,� j!(ر )�Sا �� r���؟ ح  

 ال�(م ث�ن� و نQ(ف و )�,'� ن�وح �	�e ال,T و ال�(م �e��,� M: ج
� ر�_�ن ی�0ب آ�_�A� روح�  

؟ ایM ؟و�M )�ل�(ف �!(ر ی'�)r ه�:س  

��� ن��� و ن	(ت ن��ف )�ل�(ف ن,� ای`: ج( J( زواج  

��؟ ال�0V ل"یr ه�:س)�ل  

"ي ^ ال,	":ج�  روح� �� ث�0 

�` دا<	� �C�0 ه�:س�S ب�FسSن�درا او ا �� j!) =W(ا	؟ ال  



   ن'm0�0 �� ح�?� �!(دش �� آ(ن ن'C�0 وح"ي وح"ي �m: ج

��% ال���Qة ��'Q�9 ه�:س r��"�� ن� C�0� ؟  

  روح� ��% ن���Q ن0"رش ��: ج

��% ال���Qة ��'S M�!�Q ال'� ا�S(ر ��ه� و ؟ ��!��M ��ذا: س r��  ؟ ن


� ن!(د ن'C�0 آ�: جFي ن!�\ و ن�

� آe و)Fت �8ك و )�ك ن"� و ن!�\ 
 خJص

؟ ال,Nن �M  ن()�ت �'�)r ه�:س  

  ن����� ل	M وSدي ن	(ت آ(ن x"و )�ل,Nن ن,� ای`: ج

��R ا�
�ر ��اودك ه�:سN� ؟  

. دای	� �m: ج  

؟ ��'x �0�� ؟وانr �&"ودة ا���)r )�ن �&!� ه�:س  

��Nة ران� دی	�: ج'� .  

��% را�8 انe ه�:س r���؟ ح  

  ^ ال,	" :ج

؟ )�ل'(�� �&!� ه�:س  

  . )�ل'(�� ن,� �(ي: ج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 :�Vل�Vوردت �9 ال,�ل� ال �	�0)�� آ	ال 

  

�،ال	��،ال	�'(ى ال,�ل� �M الF��ن�ت :سRال،M'(ى ال��	ال"راس�،ال 
�"د اWS'��دي،ال,�ل�،����	'?Sا P���'ا@خ(ة،ال M�( ة)خSا  

  .اخ(ة،اSخ�� 5س\،�'Nوج،ا)'"ا<�،�'( 3س�،ذآ�،)�QلM 25:ج

 ؟ ال	�ض )"أ �'%:س

. ن��� ان� و M� 2002: ج  

��اض ��ه�:سS؟ )�� �!�ت ال'� ا  

� ح�?� اول: ج�"� ��&�"ك ��W ل�P�FQ رحe  )!" و�M ال� ��
. ل�  

؟ ال	�ض سPF ��ه(:س  

.�!�ی� �
�Fوش ص�Aر W!"و آ�(ى س�12 ل,e0 آ�: ج  

؟ FW� �M ص,�� �&�آ� لr ح"ث ه�:س  

. دی	% و�m ح�?� �m )�0ا?	� ن	�ض ویM س���ت )�} ^ ال,	" S: ج  

�� ال!�<�� �� ���ب ��� ی(?" ه�:س؟ ال	�ض )  

"ي ای`: ج��	� وSد زوج و خ�ل� وSد زوج  ��!� )�. ی�  

�	��� �9 ادوی� �'�ول ه�:س ���؟ ال'�  

  ن&�ب ای`: ج



؟ ه( ��:س  

: ج calcium ,analfa  

 �!�r ردت ��ه�:س��	��� أول " ���؟) �!(رك( اح��سr ��ه( ؟و ��  

����M رح'm �� )�ل�!� و ل��Q�Fر ى�?m�"!� 9 ل�F)� وe�W وص�e: ج  ,
m'
 ال�Vن� ال"ی�ل�N �� و س�ه�� )�ن'�� ن���ل آe ال"ی�ل�N ه( و��` ��رف �
eآ(�� رح �� m�ن Cی�� .  

�r'WJ ه� آ�=:س 9� r'�>��؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه�   

�J:ج�'W �  0�W(ن� �� و�	�ه� �!�ه� ���} ان� و �!�� �Jح ه	� ��دی� )��

؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه� اSص"�Wء �9 �r'WJ ه� آ�=:س  

� ل'0�0� آF��ة ح(ایT )�} ی0�0(ن� ویM س���ت �!�ی� �Jح: ج�� .  

  ؟ اص"r0�0� M� r>�W ال'� ا�S��ء ه� ��: س

  ن'C�0 ی�(ن� ص�ح�F آ�: ج

�rR در?� أي إل%:سNض ی�	؟ ال  

.?��� S S: ج  

؟ الC�0 س�ی9 أنe ه�:س  

. ن'C�0 )��= ای`:ج  

؟ الC�0 لr ی�PF ال	�ض ه�:س  

 ان� وح"ة ح�?� �� ی0�0� س���ت) ا)'���� �9(  .(ل ی0�0�S S �� m: ج
P,?�?� ن"ی� ن ��8 و ال��� ون(ص�� �!��<C ال	�ض �!'�F ه�:س ی	 
�� C�0,� j!( ر)�Sح �� اr��� ؟  

 �9(  اوSد نP�R ن0"رش �� وح"ة ح�?� )�} �	�'�� ح�?� آ�نS S �� m: ج
) ��س=  

؟ ایM ؟و�M )�ل�(ف �!(ر ی'�)r ه�:س  

. )�ل�(ف ن,� ویM س����m ای`:ج  



�� ال�0V ل"یr ه�:س؟ )�ل  

"ي ^ ال,	": ج�  روح� �� ث�0 

�` دا<	� �C�0 ه�:س�S ب�FسSن�درا او ا �� j!) W(ا	؟ =ال  

� ن0"رش �� خ�.� ��� ن'C�0 ای`: ج
 ن�	� نF"ى خ�.� ��%,  روح� �� ن,
�� Tاخ�ى ح(ای.  

؟ ���� ل�'�	� ال,(ایT و��`: س  

.  �F"ل ن,�( )!" �M و ال�(م �!�ی� ���} آ�ن واح" آ� �V�: ج  

��% ال���Qة ��'Q�9 ه�:س r��"�� ن� C�0� ؟  

� ن0"رش �� S: ج
  ان"ی�ه� راس� �� ��R ال'� ال,�?� و روح� �� ن,

��% ���� ال���Qة ��'S 9�Q ال'� ا�S(ر ه� و�� ��!� ��ذا: س r��؟ ن  

. . �F�W �� ان"س وS ن��F ن0"رش �� ��` ن&!� واح" آ�ش �M ن'C�0 آ�: ج  

؟ ال,Nن �M  ن()�ت �'�)r ه�:س  

��ات: ج   

��R ا�
�ر ��اودك ه�:سN� ؟  

�fJ و: ج �R'ل M� "�.ه� ه�یr ر)�   

؟ ��'x �0�� ؟وانr �&"ودة ا���)r )�ن �&!� ه�:س  

. �!�ه� �'��ه� ���� ��'�0 ران� ^ ال,	" ��ن,�m: ج  

��% را�8 انe ه�:س r���؟ ح  

. ه� ه�یr ر)� ل�R)�� ^ ال,	": ج  

؟ )�ل'(�� �&!� ه�:س  

  S S:ج

 

 



 

 

 

 

 

 ال	�0)�� آ	� وردت �9 ال,�ل� ال�ا)!�

 

�،ال	��،ال	�'(ىال�M ال,�ل� �M الF��ن�ت :س R'(ى ،ال�	ال"راس�،ال 
�"د اWS'��دي،ال,�ل�،����	'?Sا P���'ا@خ(ة،ال M�( ة)خSا  

.اخ(ة،اSخ�� �6'(س\،�'(س\،��زب،7س�،ذآ�،)�Qل، 30:ج  

؟ ال	�ض )"أ �'%:س  

�	�ي آ�ن آ� 1995 ��: ج 14 � �� ان� و ا��� ثJث� ��e8 آ� س

� ��ع س�Q�Fر�Q�W Tال&� �� ن'!�ل� tل�Vال e����رف آ'm �� الF"ای� �� ص 
�� �Wل(ل� )!" �M و ا)�ة �Wل(ل%�	Rراك )�� ال ��)�)� ر?!� ه�)e )!" و ��  

��اض ��ه�:سS؟ )�� �!�ت ال'� ا  

�(�Q� mW!�� آ�نLatention  e .�!'��:ج� �!eF ح'% )�� و�'	
 و ال�&�� وح

 ؟ ال	�ض سPF ��ه(:س . ال"وخ�

��رف ��ن�m وراث� ���W r8ل� .�M P�F �,�ل ��رف ��m:ج .  

؟ FW� �M ص,�� �&�آ� لr ح"ثe ه�:س  

 )�ش )�ل
�% .,e ح'% )�� ن�(mW �� آ'm و  �Q�   Latention!�� آ�نe:ج

e��� .  

�� ال!�<�� �� ���ب ��� ی(?" ه�:س؟ ال	�ض )  

"ي إی`:ج�) .ی��� ال!�<�� �� ��� 20( خ�یM و �	� ول" خ(ی�   



�	��� �9 دوی�ا �'�ول ه�:س ���؟ ال'�  

. ل"واء �� ن&�ب إی`:ج  

؟ ��ه(:س  

  calcuim ,ferrosonof ,loxon:ج

" �!�r ردت ��ه�:س��	��� أول  ���؟) �!(رك( اح��سr ��ه( ؟و ��  

 حe�F ال"ی�ل�N ه( و��` ��رف �
'm خ�.� ��% Uول% ال	�ة �&��'m:ج
m�R و ن'�F% ان� و ���� ���.  ن�وح eل� و ��دي )!" و�M ال  

�r'WJ ه� آ�=:س 9� r'�>��؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه�   

�WJ'�:ج �,��� ������ ��W"روش ال�� x�� و ��دی� و �!� m�0�0(ن�� .  

؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه� اSص"�Wء �9 �r'WJ ه� آ�=:س  

��0ه	m ن,'�ج آ� س���ت و ی0�0(ن� س���ت S)�س ���,�:ج� Sه� ال�"رة و 
�0�0� .  

�rR در?� أي إل%:سNض ی�	؟ ال  

. ل!�Fد �M ن'C�0 س���ت و ال	�ض ��0�0�S m:ج  

؟ الC�0 س�ی9 أنe ه�:س  

� إی`:ج� �� C�0'ن m�	, ،وه� ن'�0س آ� S و ل!(ج �,	�m خ�.� ��% خJص �
   e0�0� ��'!�. Latention آ� ل��م

؟ الC�0 لr ی�PF ال	�ض ه�:س  

"ي ی0�0�S S �� m:ج� 15 �. خJص )��� ح�س ��m ��یj ن�ا و س  

��<C ال	�ض �!'�F ه�:س �� C�0,� j!(ر )�Sا �� r���؟ ح  

 ح'% دای	� ن��� خ�.� ��% ن,(س ن�وح �0"رش وح"ة ح�?� �� S S:ج
%����<C ��ن&�(ش الNواج  .  

؟ ایM ؟و�M )�ل�(ف �!(ر ی'�)r ه�:س  



. وح"ي ن0!" آ� ن��ف س!��m:ج  

�� ال�0V ل"یr ه�:س؟ )�ل  

"ي:ج�. روح� �� ث�0   

�` دا<	� �C�0 ه�:س�S ب�FسSن�درا او ا �� j!) =W(ا	؟ ال  

0�0� ح�?� S S:ج��� Sإذا إ �. واح" آ�ش �Wس  

�!� ��ذا:س� ��"� C�0� ؟  

.  ن�P ن_�ب ن
�� ن"ی�ه� اآ� ل,(ایT:ج  

��% ال���Qة ��'Q�9 ه�:س r��"�� ن� C�0� ؟  

. روح� ن0'� ح�?� ن"ی�ش �� آ(ن روح� �� ن&" �0"رش: ج  

؟ ال,Nن �M  ن()�ت �'�)r ه�:س  

.  أ)"ا وال( )�ل,Nن �,�m: ج  

��R ا�
�ر ��اودك ه�:سN� ؟  

� س���ت ا^ و إی`:ج�R� .  

؟ ��'x �0�� ؟وانr �&"ودة ا���)r )�ن �&!� ه�:س  

. س���ت:ج  

��% را�8 انe ه�:س r���؟ ح  

. ن�S %8زم و ر)� ح�?� ن"ی� رای} واش إی`:ج  

؟ )�ل'(�� �&!� ه�:س  

. دی	� �m )�ك س���ت S S:ج  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  : ال����� ال,�ل� �9 وردت آ	� ال	�0)��

�،ال	��،ال	�'(ى ال,�ل� �M الF��ن�ت :سRال،M'(ى ال��	ال"راس�،ال 
�"د اWS'��دي،ال,�ل�،����	'?Sا P���'ا@خ(ة،ال M�( ة)خSا  

.،ال'�س�119'(س\،�'Nوج،اSخ(ة  9ل،)�Q - س�،ذآ�،آ�ن ی!	� )�ء29:ج  

؟ ال	�ض )"أ �'%:س  

. ال"ی�ل�N )"ت )!" �M آJوی� �M ن"اوي أن� و ا��� سe8�� �� 2009 �!F:ج  

��اض ��ه�:سS؟ )�� �!�ت ال'� ا  

�:ج'	
. دخe و ال,	% و ال�&�� ح  

؟ ال	�ض سPF ��ه(:س  

. �Wل(ل� رادی( ��درت )!" و ی
F,� �F(ش ص�Aر ن'��� ل
�%:ج  

؟ FW� �M ص,�� �&�آ� لr ح"ث ه�:س  

���� S)�س �	�S S m'8:ج  

�� ال!�<�� �� ���ب ��� ی(?" ه�:س؟ ال	�ض )  


�نS S m:ج� �� ���ی�' .  



�	��� �9 ادوی� �'�ول ه�:س ���؟ ال'�  

. ن&�ب إی`:ج  

؟ ه( ��:س  

  loxen,ferrosonol,calcium:ج

" �!�r ردت ��ه�:س��	��� أول  ���؟) �!(رك( اح��سr ��ه( و؟ ��  

���� �eF�0 ال"ن�� ح��e وال( درت �� و س
'e:ج e ل(اد رحe وادو �� آ
.  .(ل ?"ی"ة ح��ة اوخ واح"  

�r'WJ ه� آ�=:س 9� r'�>��؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه�   

 �F"لe ال	�ض )!" )�} ی&R!(ن� و ی!�ون(ن� ه	� )�ل!
� S S �	'�زة:ج

�m س�ی� ی�اFW(ن� ��دو ال	!����'� rی�ش و ه�ی"� rه�ی  .  

؟ C�W ��"ر ی!'�Fون ؟وه� اSص"�Wء �9 �r'WJ ه� آ�=:س  

. �!�ی� ���,� �!���'�� الNو?� آ�لr و �8ك آ� FW� آ� و��دی� ���,�:ج  

�rR در?� أي إل%:سNض ی�	؟ ال  

�:جR�Nره�ش �� ل"ر?� ی)�'� .  

؟ الC�0 س�ی9 أنe ه�:س  

. نال�0ن( و�(ق ی�س� ث�0� S S:ج  

؟ الC�0 لr ی�PF ال	�ض ه�:س  

. ن'C�0 ویM س���ت )�} ی0�0�m �� وال( S S:ج  

��<C ال	�ض �!'�F ه�:س �� C�0,� j!(ر )�Sا �� r���؟ ح  

. خ"�'� آ�	� 50 إی`:ج  

؟ ایM ؟و�M )�ل�(ف �!(ر ی'�)r ه�:س  

. ر)� ح�?� ه� ����m:ج  

�� ال�0V ل"یr ه�:س؟ )�ل  



��دي روح� ن,� س�Q�Fر �� وه� ن��W روح� ن,� ال�س W"ام:ج .  

�` دا<	� �C�0 ه�:س�S ب�FسSن�درا او ا �� j!) =W(ا	؟ ال  

�(ج ��ع س�F �!(دش �� آ(ن S S:ج m0�0'�  .  

��% ال���Qة ��'Q�9 ه�:س r��"�� ن� C�0� ؟  

. روح� �� ن&" إی`:ج  

؟ ال,Nن �M  ن()�ت �'�)r ه�:س  

. ر)� ح�?� )�} س!�ت:ج  

��R ا�
�ر ��اودك ه�:سN� ؟  

. أ)"ا:ج  

؟ ��'x �0�� ؟وانr �&"ودة ا���)r )�ن �&!� ه�:س  

. )�@س'�0ار ن,� ران� و �&"ودة ا���)� ن,� س���ت:ج  

��% را�8 انe ه�:س r���؟ ح  

. ^ ال,	":ج  

؟ )�ل'(�� �&!� ه�:س  

. دی	� �m �'(�� روح� ن,� س���ت:ج  

 

 

 

 

 

 

 



  :الدراسة ملخص

 المصاب الراشد لدى السمة قلق الحالة قلق درجة ارتفاع كشف الدراسة استهدفت

 استخدمنا اإلجراء بهذا للقيام و حاالت خمس قوامها عينة على ، الكلوي بالقصور

 سبيلبرجر اختبار و العيادية المالحظة و العيادية المقابلة في ممثال العيادي المنهج

  .السمة قلق و الحالة لقلق

 جمع قصد وذلك موجهة النصف العيادية المقابلة على اعتمدنا :العيادية  المقابلة *

 تاريخها على التعرف ، الحاالت على التعرف و التقرب أجل من المعلومات

  .آثاره و للمرض المؤدية العوامل ، المرضي

 تغيرات من الحاالت سلوكات مالحظة فيها وتم :العيادية  المالحظة *

 هذا كل ربط و أفعالهم ردود مالحظة تمت كما ، إشارات و إيماءات فيزيولوجية،

  .بحثنا فرضيات تحقيق بإمكانية

 من مكون هو و القلق سمة و القلق حالة لقياس سبيلبرجر اختبار طبقنا:االختبار *

  :قائمتين

 من القائمة هذه تتكون و الخمس الحاالت لدى القلق حالة وتقيس: الحالة قلق قائمة

  .سؤاال 20

 القائمة هذه تتكون و الخمس الحاالت لدى القلق سمة حالة وتقيس: السمة قلق قائمة

  .سؤاال 20 من

  :التالية النتائج الدراسة كشفت: الدراسة نتائج حيث ومن



 تتشابه و الدائم االنفعال و التوتر ، القلق من الدراسة محل الخمس الحاالت تعاني

 ، الشهية قلة ، النفسي و الجسدي اإلرهاق ، بالتعب الشعور:  التالية األعراض في

  .الدم فقر و التبول كثرة

  :يلي ما الدراسة كشفت الفرضيات حيث من و

   .المزمن الكلوي القصور مرضى لدى مرتفعة الحالة قلق درجة أن

 المدة إلى الكلوي بالقصور المصاب الراشد لدى الحالة قلق درجة ارتفاع ويعود

  .المريض عمر وكذا للمرض الطويلة الزمنية

 المصاب للراشد الصحية المشاكل كل بأن عموما تفيد الدراسة نتائج فإن بهذا و

 المستمرة و الدائمة الدموي الغسيل عملية عن الناتجة و المزمن الكلوي بالقصور

  .الدراسة عينة لدى الحالة قلق درجة ارتفاع في كبيرة بدرجة ساهمت الحياة، مدى

 الفرضيات نتائج ضوء على توصيات و باقتراحات الدراسة ختمت أخيرا و

  .إليها المتوصل

  

  

  

  

 

  

  

 


