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 االضطرابات السيكوسوماتية الناتجة عن الضغوط النفسية  
 لمرضي الفشل الكلوي

 
 (3)مصطفى محمد وفيق  -(2)جمال شفيق أحمد  -(1)بسيونيممدوح محمد مها 

لعليا ( كلية الدراسات ا2جامعة عين شمس  كلية الدراسات والبحوث البيئية، طالبة دراسات عليا، (1
 ى السالم الدولي ( مستشف3للطفولة، جامعة عين شمس

 

 المستخلص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن االضطرابات السيكوسوماتية الناتجة عن الضغوط التي 

( مفردة من الذكور 100يواجهها مريض الفشل الكلوي. فقد قام الباحثون بتحديد عينة قوامها )
ل عمرية من راحواإلناث مرضي الفشل الكلوي ممن يترددون علي مراكز الغسيل الكلوي, في م

ستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من ( عامًا, وا40: 30)
كما تم  ،خالل مقياس الضغوط النفسية ومقياس االضطرابات السيكوسوماتية إعداد الباحثون 

بين الضغوط  ارتباط موجب دالوجود تحليل استجابات عينة الدراسة، وقد أظهرت الدراسة: 
تجة عن مرض الفشل الكلوي وبعض االضطرابات السيكوسوماتية, كما أن السمة العامة النا

لمستوي الضغوط النفسية لدي مرضي الفشل الكلوي تتسم بمستوي مرتفع, أيضا أظهرت نتائج 
الذكور في اتجاه الضغوط النفسية الناتجة عن المرض ومتغير النوع  فروق فيالدراسة وجود 

األعمار  في اتجاهفروق في الضغوط ومتغير العمر  وجدتكما ي, من مرضي الفشل الكلو 
فترة العالج األطول, وأخيرًا  في اتجاهمستوي الضغوط ومتغير مدة العالج دالة  جاءالصغيرة, 

أظهر نتائج الدراسة أن االضطرابات السيكوسوماتية الناتجة عن الضغوط النفسية لدي مرضي 
, رابات الجهاز الهمضي, واضطرابات الجهاز العصبيالفشل الكلوي جاءت متمثلة في اضط

كما يوصي البحث توظيف أخصائيين نفسيين في مراكز ووحدات الغسيل الكلوي والجمعيات 
التي تعمل علي مساعدة هؤالء المرضي, وذلك بغرض التخفيف من تأثير المرض علي 

إنشاء مراكز  ج النفسي,الجانب السيكولوجي للمصاب, فالعالج الدوائي ال يكتمل إال بالعال
متخصصة في اإلرشاد النفسي للتخفيف من الضغوط النفسية لمرضي الفشل الكلوي من خالل 

 الصحي النفسي استخدام طرق العالج المعرفي السلوكي اإليجابي, ضرورة العمل علي التثقيف
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 الالزمة والعالجات بالمرض الخاصة بتقديم المعلومات وأسرهم الكلوي  الفشل لمرضى
 السن. وكبار منهم المتعلمين غير المرض وبخاصة مع للتوافق المواجهة واستراتيجيات

 الفشل الكلوي. -الضغوط النفسية -: االضطرابات السيكوسوماتية  كلمات مفتاحية
 ةمقدم

, فيصبح الخارجي المحيطمن تتعرض حياة اإلنسان في بعض األحيان إلي تهديدات 
 علي الناحية الصحية, والنفسيةتؤثر لظروف التي يمكن أن الفرد في تفاعل يومي مع هذه ا

للفرد, فرغم التقدم العلمي الهائل خاصة في مجال الطب والصحة ال يزال الفرد مهددًا 
الفشل باألمراض العضوية وخاصة الخطيرة والمزمنة, ومن بين هذه األمراض نجد مرض 

يب الكلي, وهو انخفاض المصفيات الكلوي المزمن, الذي يعتبر من أخطر األمراض التي تص
الكلوية ونقص النفرونات, التي تؤدي إلي قصور تام لوظائف الكلية مما يتطلب العالج 

حدة بتصفية الدم, أي أن المريض الذي كان عبارة عن وحدة مستقلة قائمة بذاتها أصبح اآلن و 
وي, الكل لمؤقت لمرضي لفشلمرتبطة بآلة ال يمتكلها وال يتحكم فيها, وهذه العملية تعتبر الحل ا

 للمريضأنها ال تشفي المريض تمامًا من المرض إال أنها تخفض من أثاره, وتسمح ورغم 
ين بالحفاظ علي حياته وذلك بالتقيد بمدة الغسيل بحيث ال يمكن اإلبعاد ألكثر من يومين ب

 عالجية وأخري, هذا ما يولد لدي المريض إحساس بالتبعية والعجز.حصة 
الكثير من الدراسات والنظريات علي ارتباط المرض البدني المزمن مع وتؤكد 

اإلضطرابات السلوكية, وتعتبر االضطرابات كاالكتئاب والقلق من أكثر االضطرابات التي 
( والعدوان والنظرة السيئة للحياة واضطرب 2010تصيب هؤالء المرضي) أحمد البصيري,, 
(, ويواجه مريض 2015فشل الكلوي)رضوان دياب, اإلتزان االنفعالي الذي يصيب مرضي ال

الفشل الكلوي الكثير من الضغوط والمؤثرات التي تؤثر علي سلوكه المرضي, وقد ترتبط هذه 
المؤثرات باألسرة, أو بظروف العمل لعدم قدرة المريض علي بذل مجهود كبير, أو بالحالة 

أو نظرة دونيه تؤثر علي تقديره لذاته, االقتصادية وما يقدمه المجتمع له من مساندة اجتماعية 
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كما إن الضغوط المستمرة التي يتعرض لها وبصفة خاصة ضغوط مرض الفشل الكلوي 
, المزمن, مثل اإللتزام بمواعيد الغسيل واالنتظار لساعات طويلة داخل وحدة الغسيل الكلوي 

كل ذلك يؤثر علي واإللتزام بنظام غذائي محدد وتأثير المرض علي الصحة العامة للمريض 
الجسمية.) ماجدة كامل, حالة المريض النفسية مما يؤدي إلي التدهور السريع في صحته 

2008). 
 

 البحث مشكله
تعد المشكالت الصحية في المجتمع من أكثر المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي 

من األمراض تمثل تهديدًا لتحقيق األهداف, حيث يعتبر المجتمع المصري معقل للعديد 
المعدية والمتوطنة, ونحن في الدراسة نختص بالحديث عن مرض الفشل الكلوي, فنجد أنه وفقا 

( الذي يشير إلي أن المرضي الذين يعانون من الفشل الكلوي 2019) لمنظمة الصحة العالمية
 ( فرد لكل مليون نسمة, بينما في مصر بلغ العدد في محافظة الدقهلية وحدها264) قد بلغ

: 2018) ( شخص لكل مليون نسمة, وفيما يتعلق بإحصائيات وزارة الصحة لعام600)
( فيتضح من خاللها أن عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي المزمن المسجلين 2019

( مريض في 300) ( ألفا, منهم22) بمستشفيات قطاع الطب العالجي بوزارة الصحة بلغ
مرضي المسجلين في الوزارة بهيائتها المختلفة كتأمين قطاع الطب العالجي, بينما عدد جميع ال

الصحي, وأمانه المراكز الطبية المتخصصة, والهيئات والمعاهد التعليمية والمستشفيات 
( ألف مريض 77) ( ألف مريض, بينما يقبع علي قوائم االنتظار حوال60) الجامعية فقد بلغ

( سنة 15: 7) األطفال من عمرأخرون, كما أن االحصائيات تشير أيضا إلي أن عدد 
( طفال على مستوي الجمهورية, وأن إصابتهم بالمرض 700المصابين وصل عددهم إلي )

كانت نتيجة عيوب خلقية في الكلي أو التهابات في الكلي, وأن أكثر المحافظات المصابة 
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نتشار بمرض الفشل الكلوي هي المحافظات الساحلية حيث تأتي في المرتبة األولي من حيث إ
المرض, فيما عدا محافظة مطروح فينتشر بها بنسبة قليلة, وتأتي في المرتبة الثانية محافظات 
وسط الدلتا كالدقهلية والشرقية والبحيرة والغربية, بينما تأتي محافظات الصعيد في المرتبة 

( ماليين مصري يحملون عوامل خطورة ولديهم مرحلة من مراحل 9أن هناك )الثالثة, كما 
الفشل الكلوي, أما عن نسب الوفيات جراء المرض فقد أكدت اإلحصائيات أن مصر تحتل 

( عالميًا في نسب الوفيات من مرض الفشل الكلوي 20) المرتبة األولي عربيًا وأفريقيًا والمرتبة
(, وفيما يتعلق بنسب %10( وفي دول العالم النسبة هي )%20: 18بنسب تتراوح من )

اإلحصائيات أن نسبة اإلصابة بالفشل الكلوي في مصر مقارنة بعدد  اإلصابة فقد أوضحت
( مرضي 6) ( اآلف مواطن يوجد بينهم10السكان تبلغ نصفا في األلف, أي أنه من بين كل )

 (606: 2020محمود أحمد,  )ماجدة .مصابون بالفشل الكلوي 
طرابات أن الفشل الكلوي المزمن يحدث إضطرابًا في الوظائف المعرفية, واإلض

االنفعالية, كما توصل عبد اللطيف من خالل دراسته للتعرف علي المشكالت الشخصية 
ن مصابيواالجتماعية واالقتصادية لألطفال المصابين بالفشل الكلوي المزمن, إلي أن األطفال ال

بالفشل الكلوي ليست لديهم القدرة علي تكوين عالقات اجتماعية, ويعانون من مشكالت 
.)أحمد عبد اللطيف, . الغضب والعناد والعزلة والسلبية والغيرة والحساسيةشخصية مثل 

2008 :27) 
 ( إلي أن التعامل مع الضغوط في أمراض الكلي المزمنة2011)وآخرونوتشير كاتلسودا 

أن  يعتبر عاماًل رئيسيًا إلدراك تدهور الحالة الصحية عند المرضي, حيث تؤكد الدراسة إلي
  .ج االنفعالي يؤدي إلي تحسين الصحة البدنية والعقلية للمرضيإخضاع المرضي للعال

(Kaltsouda, A. Skapinakis, P,2011: 12) 

 مشكلة الدراسة التساؤالت اآلتية: ومن خالل العرض السابق تثير
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 أسئلة البحث
ينة ما العالقة بين الضغوط الناتجة عن الفشل الكلوي واالضطرابات السيكوسوماتية لدي ع .1

 راسة؟الد
 ما مدى اختالف الضغوط الناتجة عن المرض لدي اإلناث عن الذكور؟ .2
 الي اى مدى توجد عالقة بين مرض الفشل الكلوي واإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية .3

 مرض جلدي( -اآلم الظهر -الصداع النصفي -قرحة المعدة -القولون العصبي)مثل 
 

 البحث أهداف
 االضطرابات السيكوسومتية الناتجة عن الضغوط تحديد فىالرئيسى  الدراسة هدف يتحدد

  كالتالى: الفرعية األهداف بعضالرئيس  الهدف عن وينبثق ،لدي مرضي الفشل الكلوي 
 العالقة بين الضغوط الناتجة عن الفشل الكلوي واالضطرابات السيكوسوماتيةالكشف عن  -1

  لدي مرضي الفشل الكلوي.
 عن المرضي تبعا لتغير الجنس. الكشف عن مستوي الضغوط الناتجة -2

 
 البحث أهمية

 .والتطبيقية النظرية الناحية من أهمية على البحث هذا ينطوي 
 األهمية النظرية:

تنبع أهمية الدراسة من كونها تكشف طبيعة العالقة بين الضغوط الناتجة عن المرض  .1
اث المترددين على الفشل الكلوي( واإلضطرابات السيكوسوماتية لدي عينة من الذكور واإلن)

مراكز الغسيل الكلوي حيث يمكن أن تؤثر الضغوط علي حياة المريض وتتسبب له في 
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مجموعة من االضطرابات السيكوسوماتية التي تؤثر على حياته الصحية والنفسية 
 والعاطفية.

وقد حظي مرضي الفشل الكلوي بأهتمام الباحثين في مجاالت مختلفة من حيث دراسة  .2
 المرض وإدراكهم للمستقبل، وخوفهم من المرض، قدرتهم على التكيف، ولكن العالقة بين

لم يتطرقوا إلى معرفة العالقة بين ضغوط المرض وإحداث االضطرابات السيكوسوماتية 
 التي قد تحدث عنها.

تقدم هذه الدراسة إطارًا نظريًا يجمع بين الضغوط الناتجة عن المرض واالضطربات  .3
لتي الندرة الدراسات )العربية واألجنبية( في حدود إطالع الباحثة  السيكوسوماتية نظراً 

 جمعت بين هذين المتغيرين لدي الشباب.
ي قد تفيد هذه الدراسه مراكز ووحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات لتقديم الدعم النفس .4

 واالجتماعي لالزم للمرضي وتقديم برامج مختلفه لهم اثناء جلسة الغسيل الكلوى.
 التطبيقية: ميةاأله
ها تكمن األهمية التطبيقية للدراسة في ضوء ما ستسفر عنه من نتائج يمكن أن يستفاد من .1

 نتشارًا لدي مرضي الفشل الكلوي.الضطرابات السيكوسوماتية األكثر افي معرفة ا
قد تفيد نتائج هذه الدراسة في النواحي الطبية لمعرفة سبب بعض األمراض الجسدية  .2

 منشأها نفسي.
الء يمكن أن تكون هذه الدراسة نواه لعمل برامج إرشادية تكيفية للحد من الضغوط لدي هؤ  .3

المرضي، وأيضا لتقليل االضطرابات السيكوسوماتية من خالل تخفيف الضغوط وتعلم 
 طرق وأساليب مواجهتها.
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 هيم الدراسةمف ا
 االضطرابات السيكوسوماتية: -1

تتسم  التي االضطرابات من مجموعه أنها :عكاشة وطارق  عكاشه أحمد من كال وعرفها
 – االقل علي- واحداً  عضوياً  جهازاً  تصيب وهي, انفعاليه عوامل سببتها فسيولوجيه بأعراض

 راتالتعبي هذه تظهر وقد, لالارادي العصبي الجهاز لتأثير تخضع ما وغالبا, الجسم أجهزة من
 صابهاإل رافقت و, سبقت التي السيئه هاالنفعالي الحاله جراء العضو لهذا السيئة الفسيولوجية
 (149: 2011.) أحمد عكاشة, طارق عكاشة, الفسيولوجيه
 سالتنفي علي القدرة عدم عن ناتجه جسميه اضطرابات أنها ابراهيم: سناء أيضا وعرفتها

 صاديهاقت أو اجتماعيه أو انفعاليه وضغوط مواقف تسببها التي المتراكمه النفسيه التوترات عن
 يؤثر مام الداخل في تعمل فإنها بالتالي و إخراجها أو فيها، التغير الفرد يستطيع ال اسيهسي أو

 سناء) عضوياً  أو جسمياً  شكال أعراضها تتخذ ثم ومن ووظائفها الجسم أعضاء علي
 (.50:2012إبراهيم

 نتيجة تحدث جسميه اضطرابات عن عبارة أنها: غانم حسن محمد عرفها وكذلك
 األسباب) عالج دون ( األعراض) عالج علي فقط التركيز فإن ولذا ليه،انفعا اضطرابات

 ( 56: 2015, غانم حسن )محمد. يجدي األعراض( ال هذه خلف الكامنه الحقيقه النفسيه
 جةنتي( أفعال ردود)جسمية  استجابات بأنها: السيكوسوماتية االضطرابات الباحثة وتعرف
 بسبب( الضيق -الكبت -الخوف -األكتئاب -حباطاإل -القلق)مثل  السارة غير للتراكمات
 أو عنها التعبير يستطيع الكلوي، وال الفشل مريض لها يتعرض التي المرض ضغوط

 أكثر أو عضوا في اضطراب أو خلل شكل في وتظهر النفسيةصحته  على فتؤثر مواجهتها،
 .الجسم أعضاء من
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 اإلضطرابات مقياس على الدراسة عينة أفراد عليها يحصل التي الدرجة بأنها: وإجرائيا
 .للدراسة والمستخدم المعد الكلوي  الفشل لمرضي السيكوسوماتية

 :الضغوط النفسية -2
 األشخاص يواجه عندما تحدث حالة النفسي الضغط أن يري : يوسف سيد جمعة تعريف

 على قدراتهم من متاكدين غير ويكونون  والجسمي النفسي وجودهم تهدد أنها يدركون  أحداثا
 وإستجابات مهددة أنها يدركها التي البيئية األحداث الضغط ويشمل األحداث، مع لتعاملا

 (259: 2000, مجعة يوسف . )سيدلها الشخص

 البيئية واألحوال الظروف في الخالفات إلي يشير أنه على الضغط: سيبلبرجر يعرف
 (11: 2001الموضوعي. )فاروق السيد عثمان,  الخطر من بدرجة تتسم التي

 خارجية عوامل وجود إلي تشير النفسية والضغوط الضغط: هللا عبد قاسم محمد ويري 
 درتهق الفرد يفقد قد الضغوط هذه شدة تزداد وعندما الشديد، بالتوتر إحساسا الفرد لدي تحدث
 (115: 2001وشخصيته. )محمد قاسم عبد هللا,  لوكهس نمط تغييريو  والتكيف، إتزانه، علي

 يضغط لموقف نتيجة الحي الكائن بها يقوم استجابة بأنه: النفسي الضغط بيك يعرف
 يثير موقف أو تزانهإ وتعوق  إحباط له تسبب حل لها ليس مشكلة أو لذاته الفرد تقدير على
 (128: 2007واالكتئاب. )وليد السيد خليفة,  واليأس العجز أفكار
 النفسية الضغوط مقياس على ةالدراس عينة أفراد عليها يحصل التي الدرجة بأنها: إجرائيا
 .للدراسة والمستخدم المعد الكلوي  الفشل لمرضي

 :الفشل الكلوي  -3
 به، المنوطة فةيبالوظ اميالق في العضو عجز(فشل)كلمة تعني: الكلوي  الفشل تعريف

 حيترش في خاصة فتها،يبوظ اميالق على الكلى عجز)الكلوى  بمصطلح( الفشل قصدي وبالتالى
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 إلى وتؤدي الجسم في ئدةزاال االمالح تتراكم وبالتالى الضارة، المواد من سمالج صيوتخل الدم
 .المختلفة الجسم وأعضاء األنسجة تلف

 إلى يؤدي مما الكلي؛ لوظائف كلي أو جزئي فقد حالة: بأنه الكلوي  الفشل يعرف
 ت،الهرمونا وتنظيم الغذائي تمثيلال عمليات وفي الجسم، أجهزة عمل في عديدة اضطرابات

 إنف الكيماوية، والفضالت الماء من الدم وتنقية تصفية هي للكلي األساسية الوظيفة ان وحيث
 السموم وتجميع تراكم إلي ويؤدي التنقية، عملية على يؤثر الكلي، وظيفة في خلل أي

ضغط الدم أو السكري. )جمال الخطيب,  ارتفاع علي سلبا ينعكس مما الدم في والفضالت
2013 :20). 
 

 سابقة اساتر د
 لدي النفسي القلق مستوي  علي التعرف إلي هدفت (2015)محمد إخالص دراسة -

 من الفترة في الكلي أمراض لجراحة الجزيزة مستشفي علي المترددين الكلوي  الفشل مرضي
 أداوت تطبيق وتم, مريًضا( 100) من الدراسة عينة تكونت(, 2013)ديسمبر – فبراير
 ليإ, الدراسة متغيرات تضمنت التي األولية البيانات ستمارةا علي شتملتا التي الدراسة
 لقالق مستوي  في فروق  وجود في الدراسة نتائج أهم تمثلت وقد, للقلق ورتايل مقياس جانب
 مرضي لدي القلق مستوي  في فروق  وجود(, اإلناث)للنوع تبعا الكلوي  الفشل مرضي لدي
 مستوي  في فروق  وجود(, 29 -20) من ةالعمري الفئة العمر لمتغير تبعا الكلوي  الفشل
 وق فر  وجود وأخيرا(, الريففي اتجاه )السكن لمتغير تبعاً  الكلوي  الفشل مرضي لدي القلق
 األسبوعية الغسيل مرات عدد للمتغير تبعا الكلوي  الفشل مرضي لدي القلق مستوي  في

 .(سنوات 3) لصالح



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  مها ممدوح محمد

 

 2022مايو الجزء األول،  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

193 

 الحاجات معرفة إلي ةالدراس هدفت( 2015دراسة مبروكة مسعود أبو القاسم) -
 مثل المتغيرات ببعض ربطها وتم, سبها بمركز الكلوي  الفشل لمرضي واالجتماعية النفسية
 الحاجات استبانة حيث تم تطبيق, الغسيل وسنوات التعليمي والمستوي  والعمر الجنس
 والبالغ, الطبي سبها مركز مرضي جميع من الدرسة عينة وتكونت,  واالجتماعية النفسية

 بين إحصائية داللة وذاتموجب  قوي  ارتباط وجود الدراسة أظهرت وقد(, 100)دهمعد
 داللة ذات فروق  وجود, النفسية الحاجات أبعاد مع االجتماعية الحاجات أبعاد جميع

 في الكلوي  الفشل لمرضي واالجتماعية النفسية الحاجات في واإلناث الذكور بين إحصائية
 االحترام, األمن, األصدقاء, الذات تقدير, االنتماء, إلنجازا, االستقاللية) األبعاد جميع
 وجود, الذكور من مجموعةفي اتجاه ) إحصائيا دالة وجميعها( الصحية الرعاية, والقبول
( 20)عن أعمارهم تقل الذين بين االنجاز وبعد االستقالل لبعدي إحصائية داللة ذات فروق 
 .سنة( 20)عن أعمارهم تقل الذينفي اتجاه ) والفرق (, 60)عن أعمارهم تكثر والذين سنة

 المسـتقبل مســتوى قلـقعلى  اسـة للتعـرفالدر  هـدفت( 2015)غالب رضون دياب  -
تطبيــق  ، حيــث تــماتالمــزمن فــي ضــوء بعــض المتغيــر  لـدى مرضــى الفشـل الكلــوي 

الصــــــبر،  اختبــــــاراالجتماعيــــــة، ندة المســــــا اختبــــــارالمســتقبل، قلــق  راختبــا (أدوات
( 144)عشــــوائية قوامهــــا اســــة مــــن عينــــة الدر  عينــــة وقــــد تكونــــت ،) التــــــذكر اختبــــــار
أن وقد بينت نتائج الدراسة    .الوصفي التحليلي واســــتخدام الباحــــث المــــنهج مريضــــًا،

 ــتوى الشـــعور بقلـــق المســـتقبل لـــدى مرضـــى الفشـــل الكلـــوي المـــزمن كـــان مرتفعـــامسـ
 ومسـتوى المســاندة االجتماعيــة التــي يتلّقاهـا المرضــى أيضــاً  كانــت مرتفعــة (73,0%)
يليــــــه  ،(%90,4ي )ـة األولــــــالمســــــاندة األســــــرية المرتبـــــ حيــث احتــل بعــد ،(82,2%(

 ،(%63,8) ءواألخيـــــر ُبعـــــد األصـــــدقا (%82,2( فــــــي الترتيــــــب ُبعــــــد الطــــــاقم الطبــــــي
 سطةوالتذكر كان بدرجة متو  (%96,2) ًً جـــــًدامســـــتوى الصـــــبر لـــــديهم كـــــان مرتفعـــــا  كمـــــا أن
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عـــدم وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه ذات داللـــة إحصــــائية بـــين قلـــق المســـتقبل (, 55,9%)
لدى مرضى  ) يالطاقم الطب–األصدقاء–ةاألسر  (وأبعادها وبـــين المســـاندة االجتماعيــــة

ق المســتقبل وبــين بــين قلــ ذات داللــة إحصــائية الفشل الكلوي، وعدم وجود عالقة ارتباطيه
 ذات داللة إحصائية موجبة  طرديــة وجــود عالقــة وقــد تبــين الصــبر لــدى هــذه الفئــة ،
ــي , التذكر بين قلق المستقبل وبين عـــدم وجـــود فـــروق جوهريـــة ذات داللـــة إحصـــائية فـ

 والتذكر لدى مرضى الفشـل والصبر ـةالمســـتقبل والمســـاندة االجتماعيــ درجـــات قلـــق
 (مدة المرض,  العمر , للحالـة الوظيفيـة, للحالـة االجتماعيـةوع,  للن(الكلـوي يعـز

 رفالتع إلي الدراسة هدفت (2016) هللا دفع محمد, الدين شرف كريمه دراسة -
 السالح بمستشفي الكلوي  الفشل لمرضي النفسي باألمن النفسية الضغوط عالقة علي
 لعينةا بطريقة اختيارهم تم واإلناث ذكورلا من( 37) العينة حجم وبلغ, , درمان بأم الطبي

 مناأل ومقياس النفسي الضغط مقياس استخدم العينة أفراد من البيانات ولجمع, العشوائية
 األمنو  النفسية الضغوطارتباط سالب دال بين  وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد, النفسي
 داللة ذات فروق  توجد ال, الطبي السالح بمستشفي الكلوي  الفشل رضيم لدي النفسي

 لمتغير وفقا الكلوي  الفشل مرضي لدي النفسي واألمن النفسي الضغط مستوي في  إحصائية
 لدي النفسي واألمن النفسي الضغط مستوي  بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد, النوع

قتصادي في اتجاه المستوي االقتصادي اال المستوي  لمتغير وفقا الكلوي  الفشل مرضي
 النفسي واألمن النفسية الضغوط مستوي  بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد المنخفض,

 في اتجاه المتزوجين. االجتماعية الحالة لمتغير وفقا الكلوي  الفشل مرض لدي
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 الفشل مرض مواجهة أساليب على التعرف إلىت هدف (2017)شرويدة سارة دراسة -
 األزواج بين الفروق  عن والكشف معهم، تكيفهم وكيفية المرضى أسر لدى المزمن ى الكلو 

 العينة تكونت حيث الضغوط؛ مواجهة فى"البيئى اإلجتماعى، النفسى،"البعد فى والزوجات
(  30, )أزواج( 10)إلى مقسمة المزمن الكلوى  الفشل مرضى أسر منشخًصا ( 40)من

 ومقياس المواجهة، مقياس على باإلعتماد صفىالو  المنهج الباحثون  واستخدم زوجة
 في دالة ارتباطية عالقة توجد أنه أهمها من النتائج لبعض البحث توصل وقد التكيف،
 عالقة توجد ال الزوجات، لعينة بالنسبة الضغوط ومواجهة التكيف بين النفسي البعد

 وإجمالي األزواج لعينة الضغوط ومواجهة التكيف بين النفسي البعد في دالة ارتباطية
 .العينة

 الفشل مرضي لدي واالكتئاب الموت قلق لمعرفة الدراسة هدفت (2017) كمال مي -
 الدراسة مجتمع تمثل امعيالج نمر الملك مستشفي في المتغيرات ببعض وعالقته الكلوي 
 مريض( 80)العينة حجم وبلغ الجامعي نمر الملك مستشفي في الكلوي  الفشل مرض في
 وتم, الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت, العشوائية بالطريقة اختيارهم تم كلوي  فشل

 باضطرا يتسم, اآلتية للنتائج الدراسة وتوصلت, االكتئاب مقياسو , القلق مقياس تطبيق
 مرضي لدي االكتئاب اضطراب يتسم, باإلرتفاع الكلوي  الفشل مرضي لدي الموت قلق

 ديل واالكتئاب الموت قلق بين إحصائيا دال ارتباط موجب وجد, باالرتفاع الكلوي  الفشل
 مرضي بين الموت قلق في ارتباطية داللة ذات فروق  توجد ال, الكلوي  الفشل مرضي
 بين االكتئاب في داللةإحصائية ذات فروق  توجد ال, النوع لمتغير تيعا الكلوي  الفشل
 اباالكتئ في ئيةإحصا داللة ذات فروق  توجد ال, العمر لمتغير تبعا الكلوي  الفشل مرضي
 .العمر لمتغير تبعا الكلوي  الفشل مرضي بين
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 النفسية الحالة عن الكشف إلي هدفت (2017)سمراء عمر, صونيه بشكير دراسة -
 عن الكشف, الدم لتصفية الخاضعين المزمن الكلوي  بالقصور المصابين المرضي لدي

 يعاني التي النفسية المعاناة إبراز, الكلوي  القصور مرضي لدي النفسي الضغط مستوي 
, النفسي الجانب علي العضوي  الجانب تأثير ومدي المزمن الكلوي  القصور مرضي منها
 نم الدراسة عينة وتكونت, الحالة دراسة ومنهج, العيادي المنهج علي الباحث اعتمد حيث
 الدم لتصفية الخاضعين المزمن الكلوي  بالقصور المصابين المرضي من حاالت( 6)

 سمقيا, الموجهة نصف العيادية المقابلة تطبيق تم كما, بالبويرة بوضياف مدمح بمستشفي
 العزلة إلي تميل الحاالت بعض أن الدراسة نتائج أظهرت وقد, النفسي الضغط إدراك

, للمريض النفسية الحالة علي الجسمية األمراض تأثير إنعكاس, بمفردهم البقاء ويفضلون 
 يدركون  المزمن الكلوي  القصور مرضي أن, المزمن الكلوي  القصور مرضي وخاصة
 عالقات لهم المنخفض النفسي الضغط ذوي  المرضي أن, الجسمي والعجز النقص

, أسرهم أفراد مع متينة عقالنية أسس ولهم فيه يعيشون  الذي المحيط مع وطيدة اجتماعية
 علي الحفاظ في العاطفية والمساندة والحب المساعدة كل لهم وفرت األخيرة هذه وأن

 .المرض من والوقاية الصحة
هدفت إلى معرفة العالقة بين االكتئاب والصالبة : (2020دراسة إيالف بنت محمد) -

مصابا  )235(الكلوي بمدينة الرياض، وتكونت العينة من  النفسية لدى مرضى الفشل
التابعة لوزارة الصحة، واستخدمت الباحثة مقياس  بمرض الفشل الكلوي بالمستشفيات

النتائج وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين  وأظهرت الصالبة النفسية، تئاب، ومقياساالك
، والدرجة )الوجداني، الجانب الجسدي, الجانب المعرفي)الدرجة الكلية لالكتئاب وأبعاده 
لدى مرضى الفشل الكلوي  )االلتزام، التحدي، التحكم(الكلية للصالبة النفسية وأبعادها

لالكتئاب وأبعاده   الكلية كما وجدت فروق دالة إحصائيا في الدرجةبمدينة الرياض، 
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ا لمتغير الجنس في اتجاه المريضات تبع (الوجداني، الجانب الجسدي, الجانب المعرفي )
اإلناث, وكذلك وجدت فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية لألكتئاب وبعد) الجانب 

( سنة فيما فوق, 61ضي ممن فئاتهم العمرية)الجسدي( تبعا لمتغير العمر في اتجاه المر 
ووجدت فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية لالكتئاب وأبعاده) الجانب المعرفي, 
الوجداني, الجانب الجسدي( تبعا لمتغير المستوي التعليمي في اتجاه المرضي غير 

)الجانب المعرفي,  المتعملين, ووجود فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية لالكتئاب والبعد
الوجداني( تبعا لمتغير الحالة االجتماعية في اتجاه المرضي غير المتزوجين, ووجود فروق 
دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للصالبة النفسية لدي مرضي الفشل الكلوي بمدينة الرياض 

لذكور في بأبعادها) االلتزام,  التحدي,  التحكم( تبعًا لمتغير الجنس في اتجاه المرضي ا
( سنة, في اتجاه المرضي ممن مستواهم 61 -41اتجاه المرضي ممن فئاتهم العمرية)

التعليمي) جامعي فأكثر(, في اتجاه المتزوجين, ويمكن التنبؤ باالكتئاب لدي مرضي الفشل 
 الكلوي بمدينة الرياض من خالل الصالبة النفسية.

لفروق بين الذكور واإلناث هدفت إلي الكشف عن ا (2020دراسة إيمان رشاد يحي) -
من مرضي الفشل الكلوي في العوامل الخمس الكبري للشخصية, والكشف عن الفروق التي 
تعزي الحالة االجتماعية في العوامل الخمس الكبري للشخصية لدي مرضي الفشل الكلوي, 
والتعرف علي طبيعة العالقة االرتباطية بين العوامل الخمس الكبري للشخصية, 

تيجيات مواجهة الضغوط لدي مرضي لفشل الكلوي, وطبق البحث علي عينة مكونة واسترا
تتراوح أعمارهم ما  عسير( مريضا بالفشل الكلوي من المترددين علي مستشفي 147من)
( سنة طبقت عليهم األدوات مقياس العوامل الخمسة الكبري لشخصية, 60-21بين)

لضاغطة, وقد أظهرت الدراسة أنه ال توجد مقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية ا
فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في العوامل الخمس الكبري للشخصية في بعد 
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االنفتاح علي الخبرة والمقبولية في حين وجدت فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث  
ي االنبساط في اتجاه في اتجاه الذكور, ووجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث ف

اإلناث, وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في يقظة الضمير في اتجاه اإلناث, 
ال توجد فروق دالة إحصائيا في األبعاد الفرعية للعوامل الخمسة والكبري للشخصية تبعا 

 أرمل(. -مطلق -متزوج -للحالة االجتماعية)أعزب
 دراسة الحالية والدراسات السابقة:أوجه اإلتفاق واإلختالف بين ال

 من حيث األهداف:
( في تحديد مستوي الضغط النفسي 2016)اتفقت الدراسة مع دراسة كريمه شرف الدين  .1

 لدي مرضي الفشل الكلوي.
( في الكشف عن مستوي الضغط النفسي 2017)تتفق الدراسة مع دراسة بشكير صونية  .2

 لدي مرضي الفشل الكلوي.
 من حيث المنهج:

سة حيث أنه تتفق في ذلك درا تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج المستخدم،  .1
(, دراسة 2017( , دراسة مي كمال)2017)سارة شرويدة ( ودراسة 2015)إخالص محمد 
 ( في استخدام المنهج الوصفي.2020إيمان رشاد)

 من حيث األدوات:
  ( في إستخدام مقياس الضغوط 2016)كريمة شرف الدين حيث أنها تتفق مع دراسة

 النفسية كأدة للتطبيق.
 من حيث النتائج:

 اتفقت الدراسة مع دراسة كريمه شرف الدين في عدم وجود فروق في الضغوط النفسية لدي .1
 إناث( -ذكور)مرضي الفشل الكلوي تعزي لمتغير الجنس 
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 اسة من البحوث والدراسات السابقة:مدي استفادة الدر 
ليها علسابقة فيما بينها من حيث األبعاد والمتغيرات التي تم التركيز تختلف الدراسات ا

ام ا ألي باحث لسد هذه الثغرة البحثية، واإلسهمن جانب كل دراسة، مما يجعل الباب مفتوحً 
 االضطرابات السيكوسوماتية الناتجة عنفي إثراء الجانب المعرفي أو التطبيقي في موضوع 

، كما أن ذلك التنوع  أو االختالف يثري المعرفة في وي الضغوط لدي مرضي الفشل الكل
 لموضوعجوانب الموضوع، مما أتاح الفرصة للباحث في اختيار أكثر المتغيرات مناسبة 

مل في تكوين تصور شا ةالدراسة، كما كان للدراسات السابقة فائدة كبيرة في مساعدة الباحث
 ة الدراسة وفرضياتها.سهم في صياغة مشكلألموضوع  الدراسة األمر الذي 

ات استخدام الدراسات السابقة لمناهج بحثية مختلفة، وأساليب وأدو  ةالباحث توقد الحظ
عظم سات، إال أن ماإحصائية متعددة لتحليل وتفسير البيانات، وذلك الختالف أهداف تلك الدر 

ا على ، كما اعتمد أغلبهواالستداللي هذه الدراسات استخدمت المنهج اإلحصائي الوصفي
حث من كأداة للدراسة، وقد استفاد البا المقاييسأسلوب االستقصاء في جمع البيانات باستخدام 

 الدراسات السابقة بما يلي:
تكوين تصور عام عن الدراسة الحالية من حيث: المفاهيم، واإلجراءات المناسبة،   -1

 وصياغة مشكلة وفرضيات الدراسة.
 تم استخدامها. اختيار منهج الدراسة واألدوات التي  -2
 (المقياستحديد وبناء أداة الدراسة الحالية )أبعاد وعبارات   -3
 تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة.  -4
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 للدراسة النظرى اإلطار
ما و حاولت النظريات تفسير الضغوط النفسية : النظريات النفسية المفسرة للدراسة

 هذه النظريات : تتسبب فيه من اضطرابات سيكوسوماتية ومن أهم
ها ر مراض مصدألن العديد من اأنصار هذه النظرية أري ي: النظريه السيكوفسيولوجيها( 

همية التجاهات أ عطوها أ مراض البدن كما أاختالل في العمليات العصبيه خصوصا 
 فعاليهثار االنآلن ااي أمكانيه عالجه إائه وتاثيرها علي مسار المرض و أر المريض النفسيه و 

ظيم ور في كيفية تندعطوا اللحاء أ حداث التغيرات البدنية و أقوي العوامل في أمن تعتبر 
لي عكدوا أهمية الحيويه و ألاالنفعاالت التي تعبر عن نفسها في العمليات الداخلية ذات ا

تي و شدتها حأحداث االنفعاليه لفترة طويلة ألدور الجهاز العصبي في توزيع استمراريه ا
ومايصاحب ذلك من اختالل وظيفي يؤدي لالضطرابات  في الفترات القصيره

 (.131:2005)فدوي دربي .السيكوماتية
ف التي أكد الزاروس أن طريقة تفكير الفرد في المواق نظرية التقييم المعرفي الزاروس: ب(

يتعرض لها هي التي تسبب له الضغط بمعني أنه حين يكون الموقف مجهدًا يجب أن 
اس أي يجب إداركه بأنه مهدد لصحة الفرد وسالمته بمعنى أن األسندرك أوال بأنه كذلك، 

 في هذه النظرية أن االستجابة للضغط تحدث فقط عندما يقيم الفرد موقفه الحالي بأنه
لته, مهدد, أي يحاول الفرد تقييم الموقف معرفيًا بصورة أولية لتحديد معني الموقف ودال

 بعض القيم أو المبادئ المهمة تبدو مهددة. وإن رد الفعل يظهر عندما يدرك الفرد إن
 ففي هذه النظرية يتم تقييم جميع المنبهات علي أنها ضارة أو مفيدة او ال تشكل أي
ي خطورة ثم بعد ذلك يقوم بعملية تقييم ثانوي لتحديد مصادر المواجهة التي يستند إليه ف

س زارو قف الضاغط وهو ما أسماه الالتعامل مع الموقف, ثم القيام بإستجابة المواجهة إزاء المو 
 بعملة التقييم األولي والثانوي, وكلتا المرحلتين متأثرة بعدد من العوامل التالية:
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 طبيعة المنبه نفسه. .1
 خصائص الفرد الشخصية. .2
 ذكاء الفرد. .3
 الخبرة السابقة بالمنبة. .4
 المستوي الثقافي للفرد. .5
 تقييم الفرد إلمكاناته. .6

ا متأثر هانز سيلي بتخصصه في الطب هو  : ية )نظرية سيلي(لضغوط اإلنفعالا نظرية ج(
دفعه لتفسير الضغط تفسيرًا فسيولوجيًا حيث توصل سيلي عالم الغدد الصماء سنة 

( إلى أن هناك استجابة متسلسلة للضغوط والتنبؤ بها سماها األعراض العامة 1936)
 للتكيف.

نسان تحت وطاتها والتي تمثل حيث تطلق هذه النظريه من الضغوط التي تقع على اإل
األساس في كافة االضطرابات السيكوسوماتيه، وهذه الضغوط هي عبارة عن أحداث تحدث 

خلي نتيجة تأثيرات داخلية عن طريق الجهاز اإلدراكي للكائن الحي، وهذا ويتصل المعني الدا
ون في مجال للضغوط بتاريخ حياة الفرد ونموه النفسي وأهم خبرات التي تولد الضغوط تك

 (32: 2004)أمل سليمان تركي,  .العالقات المتبادله بين االشخاص
ويعد عالم الغدد الصماء "هانزسيلي" هو رائد المدرسة العالميه التي قدمت مفهوم 

عراض ألعراض التكييف العام لتفسير اأ رسي مفاهيم أالضغوط الي الحياه العمليه عندما 
ث يلي" فان استجابة الجسم للمواقف االنفعالي تمر بثالوطبقا لمفاهيم "س السيكوسوماتية،

  مراحل:
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وتسمي حالة الصدمة لمواجهة خطر خارجي، حيث يحشد فيه  اإلنذار:المرحله االولي استجابة 
الجسم طاقته لمواجهة التهديد، فيحدد مصدر الضغط ويتحفز اللحاء الكظري)المجاور للكلية( 

أدرينالين فيتحفز الجهاز العصبي السيمبثاوي مما يعمل علي فينشط ويفرز األدرينالين والنور 
زيادة نشاط عضلة القلب, ويثبط النشاط المعوي, ويوسع بؤبؤ العين, ويزيد من ضح الدم إلي 
العضالت واألجهزة الحيوية, وعندما يتخلص الفرد من التهديد فإن الجسم يعود إلي مستوي 

 زان.منخفض من اإلثارة, ويرجع إلي حالة اإلت
 الضاغطة،جية التي تمثل استجابة الفرد للمواقف و مجموعه التغيرات الفسيول أيضا هي
يلي" ويري "سسيكولوجيًا، و أ فيزيقياً الموقف الضاغط في اي شئ يؤلم الفرد سواء كان  ويتمثل

 . ريباً جية تظل واحدة تقو ن التغيرات الفسيولإنه في حالة تنوع المواقف الضاغطة واختالفها فأ
غط ر الضفي هذه المرحلة يهيئ اإلنسان نفسه لمواجهة مصد :مرحله الثانيه مرحلة المقاومةال

قظة يفيزداد نشاط الغدة النخامية وقشرة الغدة الكظرية, وتكون أعضاء جسم اإلنسان في حالة 
 تامة, فيزداد معدل نبضات القلب, وكذلك معدل التنفس ويكثر إنتاج الطاقة التي تكمن في

عراض مة أو الفرار, وتعتبر هذه المرحلة مهمة في نشأة أعراض التكيف أو ما يسمي باألالمقاو 
السيكوسوماتية, ويحدث ذلك خاصة عندما تعجز قدرة االنسان علي مواجهة المواقف عن 
طريق رد فعل تكيفي كاف, ويؤدي التعرض المستمر للضغوط إلي إضطراب التوزان الداخلي 

 .ل في إفراز الهرمونات المسببة لإلضطرابات العضويةمما يحدث مزيدًا من الخل
ة نذار يتبعها مرحلة المقاومإلن مرحلة اإذا ما استمرت المواقف الضاغط ففنجد أنه إ

 خاصه في نشأة هميةأ نذار وهذه المقاومه تكون لها إلالذي استثار حالة ا الضاغط،للموقف 
ية االنسان عن مواجهه العوامل الخارج وخاصة عندما تعجز قدرة السيكوسوماتيه،بات ااالضطر 

 .كما ذكرنا سابقاً  حداث رد فعل تكيفي كافيأعن طريق 
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لي إ ذا استمر الموقف الضاغط لمدة طويلة وصل الفردإف :المرحله الثالثه مرحلة االنهاك
عن  ويدخل في مرحلة االنهاك ويصبح الفرد عاجزاً الموقف، نقطة يعجز فيها عن استمرار 

ذا وصلت إن يموت الفرد وخاصة أومن الممكن مع استمرار الموقف  الموقف،مع التكيف 
  .لي درجة كامله من عدم االحتمالإتزان إلالمقاومة وا

 تعبيرلذا نجد أن التفسير العلمي لكل هذه األمراض السيكوسوماتية هو عدم القدرة علي ال
ي ومن ثم يظهر االنفعال ف اكلسييمثيا,عن االنفعال بالكلمات، ويعبر عنها بالجسد وتسمي 

جلد/ هيئة أمراض جسدية, وكأنما الفرد بدال من البكاء بعينه فهو يبكي بأحد أعضائه: مثل ال
 (Piere Marty 1992:25-28) المعدة/ القولون/ القلب.

 
 للدراسة المنهجية راءاتجاإل 

ينة من خالل استخدام ع مقارن( من منهج وصفي )ارتباطيهو المستخدم  منهج الدراسة: -1
 مجتمع الدراسة.

اعتمد الباحثون على إستخدام مقياس الضغوط النفسية، االضطرابات : أدوات الدراسة -2
 وثبات صدق بعمل الباحثون  قام وقد، من إعدادهم كاداة لجمع البيانات السيكوسوماتية

 الحالية: الدراسة عينة ضوء في لألدوات
اعتمد المقياس علي أربع أبعاد ويتم : (عداد الباحثون أوال: مقياس الضغوط النفسية.) إ

يتمثل فيما ما يطرأ عليه من أفكار خاصة بالصحة  :الصحيذكرها كالتالي، المحور االول 
 ( سؤاال،19, ويتكون المحور من)الجسدية والفسيولوجية أثناء وبعد جلسات الغسيل الكلوي 

 ، والهروب  والمقاومة ،والعبء الزائد، : ويتمثل في صراع الدورمحور الثاني الشخصيال
( 19ومستوي الطموح وصعوبة اتخاذ القرار, ويتكون العد من)، وانخفاض تقدير المريض لذاته

واحساس ، سؤاال, المحور الثالث األسري: ويتمثل في تأثير وجود شخص مريض داخل األسرة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  مها ممدوح محمد

 

 2022مايو الجزء األول،  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

204 

( 21)المريض بأنه أصبح عبء علي األسرة سواء ماديا أو اجتماعيا,  ويتكون المحور من
سوء ، اضطراب النوم، سؤاال, المحور الرابع العمل:  ويتمثل في صعوبة مواصلة العمل لفترات

( 19نقص المساندة االجتماعية من الجماعة,  ويتكون المحور من)، الهضم االجهاد السريع
 سؤاال.

 :صدق مقياس الضغوط النفسية  (1
اة ائي أحد مقاييس صدق األديعتبر الصدق البن: الصدق البنائي لمقياس الضغوط النفسية

د من الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل بع
 أبعاد المقياس بالدرجة الكلية لعبارات األبعاد.

يوضح نتائج الصدق البنائي من خالل معامل ارتباط أبعاد المقياس بمجموع : (1جدول )
 70الدرجة الكلية ن = 

 مستوى المعنوية معامل ارتباط بيرسون  الضغوط النفسيةأبعاد مقياس  م
 0,000 )**(0,835 البعد الصحي 1
 0,000 )**(0,936 البعد الشخصي 2
 0,000 )**(0,903 البعد األسري  3
 0,000 )**(0,949 بعد العمل 4

     0,05عند مستوى داللة )*( ارتباط معنوي              0,01عند مستوى داللة  )**( ارتباط معنوي 
مـع ترتبط ببعضها الـبعض  الضغوط النفسية( أن أبعاد مقياس 1يتضح من الجدول رقم )

، وهــذا يؤكـد أن أبعــاد المقيـاس تتمتــع بدرجــة 0,01عنــد مسـتوي معنويــة  للمقيـاسالدرجـة الكليــة 
 من الصدق البنائي.
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 :ثبات مقياس الضغوط النفسية
 ثبات االتساق الداخلي. 

  الضغوط النفسية مقياسئج االتساق الداخلي لعبارات نتا
يوضح الحد األدنى واألقصى ومتوسط درجات االرتباطات بين عبارات أبعاد : (2جدول )

 70مقياس الضغوط النفسية، ن = 

 متوسط أبعاد مقياس الضغوط النفسية
 االرتباطات

الحد 
األدنى 

 لالرتباطات

الحد 
 األقصى

 لالرتباطات
عدد 

 العبارات
Inter-Item Correlations 

 لعبارات البعد الصحي
0,486 0,247 0,878 19 

Inter-Item Correlations 

 لعبارات البعد الشخصي
0,616 0,165 0,965 19 

Inter-Item Correlations 

 لعبارات البعد األسري
0,653 0,370 0,964 21 

Inter-Item Correlations 

 لعبارات بعد العمل
0,606 0,286 0,944 19 

ة قد عبار  (19)أن جميع عبارات البعد الصحي وعددها( 2)يوضح الجدول السابق 
(، 0,878 – 0,247مع بعضها البعض تراوحت بين ) ارتباطات دالة إحصائياحققت 

 عبارات جيد بين داخلي ( وهذه القيمة تدل على وجود اتساق0,486وبمتوسط ارتباطات بلغ )
ارتباطات قد حققت  عبارات (19)ارات البعد الشخصي وعددهاجميع عب ، كذلكالبعد الصحي
(، وبمتوسط ارتباطات بلغ 0,965 – 0,165مع بعضها البعض تراوحت بين ) دالة إحصائيا

 ، أيضاالبعد الشخصي عبارات جيد بين داخلي ( وهذه القيمة تدل على وجود اتساق0,616)
ققت ارتباطات دالة إحصائيا مع عبارات قد ح (21)جميع عبارات البعد األسري وعددها

( وهذه 0,653(، وبمتوسط ارتباطات بلغ )0,964 – 0,370بعضها البعض تراوحت بين )
جميع عبارات ُبعد  كذلك القيمة تدل على وجود اتساق داخلي جيد بين عبارات البعد األسري،
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راوحت بين عبارات قد حققت ارتباطات دالة إحصائيا مع بعضها البعض ت( 19)العمل وعددها
( وهذه القيمة تدل على وجود اتساق 0,606(، وبمتوسط ارتباطات بلغ )0,944 – 0,286)

بين  جدا وهذه القيم تدل على وجود اتساق داخلي جيد داخلي جيد بين عبارات ُبعد العمل،
 الضغوط النفسية.  مقياسعبارات 

الضغوط النفسية باستخدام بحساب ثبات عبارات أبعاد  ةالباحث تحيث قام التجزئة النصفية:
لبعد األسري كحد أعلي، ل( 0,985طريقة التجزئة النصفية، وقد تراوحت قيم الثبات بين )

بعد الصحي كحد أدني، وتدل مؤشرات التجزئة النصفية أعاله على تمتع عبارات ل( ل0,942و)
طمئن تو عاٍل وقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة،  ثباتأبعاد الضغوط النفسية بمعامل 

 لتطبيقها على عينة الدراسة. ةالباحث
 باستخدام بحساب ثبات عبارات أبعاد الضغوط النفسية ةالباحث تحيث قام ا:ألفمعامل ثبات 

لبعد األسري كحد أعلي، ل( ,9750طريقة ألفا كرونباخ، وقد تراوحت قيم الثبات بين )
أعاله على تمتع عبارات  ( للبعد الصحي كحد أدني، وتدل مؤشرات ألفا كرونباخ0,945و)

طمئن تعاٍل وقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة، و  ثباتأبعاد الضغوط النفسية بمعامل 
 لتطبيقها على عينة الدراسة.  ةالباحث
 :اعداد الباحثون ( (: مقياس االضطرابات السيكوسوماتية.ثانيا  

اضطرابات ر األول مقياس االضطرابات السيكوسوماتية المقسم إلي أربعة محاور, المحو 
الجهاز الهضمي والقولون: ويتتمثل في تهيج القولون وألم وتقلصات بالمعدة واحساس باالمساك 

اضطرابات الجهاز ( أسئلة المحور الثاني 9) , ويتكون المحور منالمزمن وإمتالء المعدة
, ديدةالعصبي: هو ألم في الرأس يسبب عدم القدرة علي التركيز ويصيب اإلنسان بعصبية ش

ويتمثل ضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي: االمحور الثالث  ( أسئلة,10ويتكون المحور من)
, ويتكون المحور في وجود ألم في منطقة الظهر والعضالت تؤثر علي أداء الفرد لمهام عمله
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اضطرابات الجلد: فرط التعرق ويكون العرق غزيرا عادة في ( أسئلة, المحور الرابع 9من)
 ( أسئلة.9, ويتكون المحور من)وبطن القدم ويقلل من ثقة الفرد بنفسهالكفين 

 :صدق مقياس االضطرابات السيكوسوماتية  .1
 :الصدق البنائي لمقياس االضطرابات السيكوسوماتية

يوضح نتائج الصدق البنائي من خالل معامل ارتباط أبعاد المقياس بمجموع  :(3جدول )
 70الدرجة الكلية ن = 

االضطرابات ياس أبعاد مق م
 مستوى المعنوية معامل ارتباط بيرسون  السيكوسوماتية

 0,000 )**(0,849 اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون  1
 0,000 )**(0,935 اضطرابات الجهاز العصبي 2
 0,000 )**(0,716 اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي 3
 0,000 )**(0,854 اضطرابات الجلد 4

     0,05)*( ارتباط معنوي عند مستوى داللة      0,01نوي عند مستوى داللة )**( ارتباط مع
ترتبط ببعضها  االضطرابات السيكوسوماتية( أن أبعاد مقياس 3يتضح من الجدول رقم )

 ، وهذا يؤكد أن أبعاد المقياس0,01عند مستوي معنوية  للمقياسمع الدرجة الكلية البعض 
 .تتمتع بدرجة من الصدق البنائي
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 لعبارات مقياس االضطرابات السيكوسوماتية. internal consistencyاالتساق الداخلي 
يوضح الحد األدنى واألقصى ومتوسط درجات االرتباطات بين عبارات أبعاد : (4جدول )

 70مقياس االضطرابات السيكوسوماتية، ن = 

 متوسط أبعاد مقياس االضطرابات السيكوسوماتية
 االرتباطات

دنى الحد األ
عدد  لالرتباطات الحد األقصى لالرتباطات

 العبارات
Inter-Item Correlations 
لعبارات اضطرابات الجهاز 

 الهضمي والقولون 
0,519 0,289 0,770 9 

Inter-Item Correlations 
لعبارات اضطرابات الجهاز 

 العصبي
0,490 0,260 0,944 10 

Inter-Item Correlations 
الجهاز لعبارات اضطرابات 

 العضلي الهيكلي
0,499 0,253 0,913 9 

Inter-Item Correlations 
 9 0,882 0,385 0,624 لعبارات اضطرابات الجلد

أن جميع عبارات اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون ( 4)يوضح الجدول السابق 
 0,289مع بعضها البعض تراوحت بين ) ارتباطات دالة إحصائياة قد حققت عبار  9وعددها 

جيد  داخلي ( وهذه القيمة تدل على وجود اتساق0,519(، وبمتوسط ارتباطات بلغ )0,770 –
جميع عبارات اضطرابات الجهاز  ، كذلكاضطرابات الجهاز الهضمي والقولون  عبارات بين

مع بعضها البعض تراوحت  ارتباطات دالة إحصائياقد حققت  عبارات 10العصبي وعددها 
( وهذه القيمة تدل على وجود 0,490وبمتوسط ارتباطات بلغ ) (،0,944 – 0,260بين )
جميع عبارات اضطرابات  ، أيضااضطرابات الجهاز العصبي عبارات جيد بين داخلي اتساق

عبارات قد حققت ارتباطات دالة إحصائيا مع بعضها  9الجهاز العضلي الهيكلي وعددها 
( وهذه القيمة 0,499طات بلغ )(، وبمتوسط ارتبا0,913 – 0,253البعض تراوحت بين )
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 كذلك تدل على وجود اتساق داخلي جيد بين عبارات اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي،
عبارات قد حققت ارتباطات دالة إحصائيا مع  9جميع عبارات اضطرابات الجلد وعددها 

( وهذه 0,624(، وبمتوسط ارتباطات بلغ )0,882 – 0,385بعضها البعض تراوحت بين )
وهذه القيم تدل على  لقيمة تدل على وجود اتساق داخلي جيد بين عبارات اضطرابات الجلد،ا

 .الضغوط النفسية مقياسبين عبارات  جدا وجود اتساق داخلي جيد
 ثبات مقياس االضطرابات السيكوسوماتية.  (2

ميجا ومكدونالد أو  يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ :(5جدول )
 70=لعبارات االضطرابات السيكوسوماتية، ن

 "( ما يلي5يوضح الجدول السابق رقم )
الضطرابات السيكوسوماتية بحساب ثبات عبارات أبعاد ا ةالباحث تحيث قام التجزئة النصفية:

( لبعد اضطرابات 0,959باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وقد تراوحت قيم الثبات بين )
( لبعد اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي كحد أدني، وتدل 0,749الجلد كحد أعلي، و)

أبعاد االضطرابات  م
 السيكوسوماتية

عدد 
 العبارات

معامل  التجزئة النصفية
ألفا 

 كرونباخ

معامل 
مكدونالد 

 أوميجا
االرتباط قبل 

 التعديل
معامل الثبات 

 بعد التعديل

اضطرابات الجهاز  1
 0,905 0,905 0,902 0,822 9 الهضمي والقولون 

اضطرابات الجهاز  2
 0,901 0,904 0,773 0,630 10 العصبي

اضطرابات الجهاز  3
 0,888 0,899 0,749 0,605 9 العضلي الهيكلي

 0,937 0,937 0,959 0,921 9 اضطرابات الجلد 4
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بمعامل مؤشرات التجزئة النصفية أعاله على تمتع عبارات أبعاد االضطرابات السيكوسوماتية 
 لتطبيقها على عينة الدراسة.   ةطمئن الباحثتعاٍل وقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة، و  ثبات

 يةبحساب ثبات عبارات أبعاد االضطرابات السيكوسومات ةالباحث تحيث قام معامل ثبات ألفا:
لي، أع( لبعد اضطرابات الجلد كحد 0,937طريقة ألفا، وقد تراوحت قيم الثبات بين )باستخدام 

( لبعد اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي كحد أدني، وتدل مؤشرات ألفا كرونباخ 0,899و)
ى عاٍل وقدرتها عل ثباتأعاله على تمتع عبارات أبعاد االضطرابات السيكوسوماتية بمعامل 

 لتطبيقها على عينة الدراسة.  ةطمئن الباحثتتحقيق أغراض الدراسة، و 
حيث قامت الباحثة بحساب ثبات عبارات أبعاد  أوميجا:د معامل مكدونالمعامل ثبات 

ين ، وقد تراوحت قيم الثبات بمكدونالد أوميجاباستخدام طريقة  االضطرابات السيكوسوماتية
لبعد اضطرابات الجهاز العضلي ( 0,888كحد أعلي، و) اضطرابات الجلد ( لبعد0,937)

االضطرابات عاله على تمتع أبعاد أ مكدونالد أوميجا كحد أدني، وتدل مؤشرات  الهيكلي
 الباحثة بمعامل ثبات جيد وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة، وتطمئن السيكوسوماتية

 الدراسة. عينة على لتطبيقه
من الذكور  (50تي )( مفردة موزعة كاآل100عينة الدراسة من ) : تكونتالبشري المجال  -1

 ل الكلوي بمستشفي السالم الدولي،مرضي الفشل الكلوي المترددين على وحدات الغسي
مرضي الفشل الكلوي المترددين علي وحدات الغسيل الكلوي بمستشفي من االناث ( 50)

 .السالم الدولي
لمجموعـة مـن مرضـي الفشـل الكلـوي عمديـة مقصـودة  عينـة ذ البـاحثون خـأ قـد :العينرة شرروط

 المترددين على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي السالم الدولي.
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لقد وضعت الباحثة مجموعه من المعايير الختيار  م مراعاة الشروط التالية في اختيار العينة:ت
 :سس التاليةألوتوضح على ا الذكور واإلناث،عينة الدراسة من 

ابات مقياس الضغوط النفسية واالضطر خذ الموافقة الشفوية من عينة الدراسة وهذا لتطبيق أ -أ
 .بمدة تالقي العالجالمعلومات الخاصة  واالستفسار عن بعضالسيكوسوماتية 

( 40-30)الذكور واإلناث الذين تترواح أعمارهم ما بين ن تكون عينه الدراسة من أ -ب
 . عاماً 

 أن تكون العينة من المرضي المصابين بالفشل الكلوي الخاضعين لجلسات غسيل كلوي. -ج
 )خصائص العينة( النتائج المتعلقة بوصف أفرد الدراسة

 وضح توزيع أفراد العينة حسب متغير النوع: ي(6) جدول رقم

حســب متغيــر ( الخــاص بتوزيــع أفــراد عينــة الدراســة 6مــن خــالل اســتعراض الجــدول رقــم )
الدراسة، أما فئة )إناث(  ( من إجمالي عينة%50)ما نسبته فئة )ذكور( يمثلون يتبين أن النوع، 

  الدراسة. عينة ( من إجمالي%50فيمثلون ما نسبته )
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن :(7جدول رقم )

 

 النسبة المئوية % العدد النوع
 %50 50 ذكور
 %50 50 إناث

 %100 100 اإلجمالي

 %النسبة المئوية  العدد السن
 %12 12 سنة 30أقل من 

 %31 31 سنة 40إلى أقل  30من 
 %39 39 سنة 50إلى أقل من  40من 

 %18 18 سنة فأكثر 50
 %100 100 اإلجمالي
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حسب متغير ( الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة 7من خالل استعراض الجدول رقم )
( من إجمالي %39)ما نسبته  ( يمثلون سنة 50إلى أقل من  40من فئة )يتبين أن السن، 

ته ( فيمثلون ما نسبسنة 30أقل من السن، أما فئة ) متغير في نسبة أعلي عينة الدراسة وهي
 السن. متغير الدراسة وهي أقل نسبة في عينة ( من إجمالي12%)

 
 
 
 

 

 يوضح توزيع عينة الدراسة تبًعا لمتغير السن) إعداد الباحثة( :(1شكل بياني رقم )
 وضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي  :(8جدول رقم )

حسب متغير ( الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة 9من خالل استعراض الجدول رقم )
( من إجمالي عينة %44)نسبته ما  ( يمثلون تعليم جامعيفئة )يتبين أن ، المستوى التعليمي

( فيمثلون ما دراسات عليا، أما فئة )المستوى التعليمي متغير في نسبة أعلي لدراسة وهيا
 .المستوى التعليمي متغير الدراسة وهي أقل نسبة في عينة ( من إجمالي%7)نسبته 

 
 

 النسبة المئوية % العدد المستوى التعليمي
 %20 20 أقل من المتوسط
 %29 29 تعليم متوسط
 %44 44 تعليم جامعي
 %7 7 دراسات عليا
 %100 100 اإلجمالي
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 لباحثة(ا)إعداد تبًعا لمتغير المستوى التعليمييوضح توزيع عينة الدراسة  :(2شكل بياني رقم )

 

 يوضح توزيع افراد العينة حسب متغير المهني   :(9) جدول رقم
 النسبة المئوية % العدد المهني

 %31 31 قطاع حكومي
 %43 43 قطاع خاص
 %16 16 أعمال حرة
 %10 10 ال أعمل
 %100 100 اإلجمالي

حسب متغير ( الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة 10من خالل استعراض الجدول رقم )
 ( من إجمالي عينة الدراسة وهي%43)( بنسبة بلغت قطاع خاصفئة ) أن يتبين ،المهني
نة ( من إجمالي عي%10)نسبته  ما ( فيمثلون ال أعمل، أما فئة )المهني متغير في نسبة أعلي

 ي.المهننسبة في متغير  أقل الدراسة وهي
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 الباحثة( يوضح توزيع عينة الدراسة تبًعا لمتغير المهني )إعاددا: (3شكل بياني رقم )

 

 يوضح توزيع افراد العينة حسب متغير مدة العالج   :(10جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد مدة العالج  
 %24 24 أقل من سنة

 %26 26 سنة 2إلى أقل من  1من 
 %18 18 سنة 3إلى أقل من  2من 
 %21 21 سنة 4إلى أقل من  3من 

 %11 11 سنوات 4أكثر من 
 %100 100 اإلجمالي

حسب متغير ( الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة 11من خالل استعراض الجدول رقم )
 ( من إجمالي عينة%26)( بنسبة بلغت سنة 2إلى أقل من  1من فئة ) يتبين أن العالج،مدة 

سبته ن ما ( فيمثلون سنوات 4أكثر من العالج، أما فئة )مدة  متغير في نسبة أعلي الدراسة وهي
 .مدة العالجنسبة في متغير  أقل إجمالي عينة الدراسة وهي( من 11%)
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 ثة(  يوضح توزيع عينة الدراسة تبًعا لمتغير مدة العالج)إعداد الباح :(4شكل بياني رقم )

 

 وحدة الغسيل الكلوي) مستشفي السالم الدولي(, المعادي.  المجال المكاني: -2
لجمع البيانات المرتبطة   (15/1/2020:  15/1/2019)الفترة من  :المجال الزمني  -3

 بالدراسة.
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 :ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاأل
 االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة (11جدول رقم )

 مكونات االختبار االختبار المستخدم م
 (spss 28اعتمدت الباحثة في الدراسة على برنامج )

اختبارات لقياس صدق ثبات  1
 دراسةمقاييس ال

  معامل تمييز المفردةItem Discrimination 
 )الصدق البنائي من خالل )معامل ارتباط بيرسون 

  االتساق الداخليinternal consistency 
 معامل ثبات التجزئة النصفية 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ 
 معامل مكدونالد أوميجا 

2 
اختبارات لقياس التحليل 

 الجداول التكرارية والنسب المئوية  الدراسة الوصفي لمتغيرات
  األشكال البيانية 

 اختبارات فروض الدراسة 4

 ( اختبار ت لعينة واحدةOne Sample T-test) 
 ( معامل ارتباط بيرسونPerson correlations) 
 ( اختبار ت لعينتين مستقلتينIndependent 

Samples T-test) 
 اختبار تحليل التباين ا( ألحاديANOVA) 

 

 نتائج الدراسة
لضرغوط لأوال : النتائج المتعلقة برالفر  الرئيسري األول وتفسريرت: تتسرم السرمة العامرة 

 النفسية لدى مرضي الفشل الكلوي بمستوى مرتفع.
 One Sample Tوللتأكد من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار )

testبين متوسط العينة عند الدرجة الكلية لألبعاد ومتوسط  (؛ إذ يستخدم االختبار للمقارنة
المجتمع النظري )المتوسط الفرضي(، وكون المقياس المتبع هو ليكرت الثالثي، فيمكن اعتبار 

( إلنها تفصل بين التقديرات المرتفعة والمنخفضة، وعليه تم مقارنة 2متوسط المجتمع القيمة )
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(، كما هو موضح في 2ية مع القيمة المحكية )متوسط العينة لدى أبعاد الضغوط النفس
 الجدول التالي:

 فيما يتعلق باختبار الفرض الرئيسي األول tيوضح نتائج اختبار  :(12جدول رقم )

 من خالل نتائج الجدول السابق يتضح ما يلي:
( وهـو أكبـر مـن قيمـة 2,219أن المتوسط الحسـابي )البعـد الصـحي( هـو ): أوال: البعد الصحي
( وهـي 8,480المحسـوبة ) t(، وقيمـة 0,258(، وبانحراف معيـاري قـدره )2المتوسط الفرضي )

(، ممـا يـدل علـى 0,01( عند مستوي معنويـة )1,660الجدولية والتي تساوي ) tأكبر من قيمة 
 لديها مستوى مرتفع فيما يتعلق بالبعد الصحي.أن عينة الدراسة 

( وهـو أكبـر مـن 2,143أن المتوسـط الحسـابي )البعـد الشخصـي( هـو ) :ثاني ا: البعد الشخصري
( 5,804المحسـوبة ) t(، وقيمـة 0,246(، وبـانحراف معيـاري قـدره )2قيمة المتوسط الفرضي )

                                                           
 1,660( داللة الطرف الواحد= 0,05ومستوى معنوية ) 99قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية  1

أبعاد مقياس 
المتوسط  االنحراف المتوسط الضغوط النفسية

 الفرضي
 tقيمة 

 المحسوبة
 t 1قيمة

 الجدولية

درجة 
الحرية 

df 

مستوي 
 الداللة

 0,258 2,219 د الصحيالبع

2 

8,480 

1,660 99 

0,00 
 0,00 5,804 0,246 2,143 البعد الشخصي
 0,00 10,407 0,237 2,246 البعد األسري 

 0,00 12,520 0,258 2,323 بعد العمل
إجمالي الضغوط 

 النفسية
2,233 0,211 2 11,022  99 0,00 
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(، ممـا يـدل 0,01توي معنويـة )( عنـد مسـ1,660الجدولية والتي تساوي ) tوهي أكبر من قيمة 
 على أن عينة الدراسة لديها مستوى مرتفع فيما يتعلق بالبعد الشخصي.

مـة ( وهـو أكبـر مـن قي2,246أن المتوسـط الحسـابي )البعـد األسـري( هـو ): ثالث ا: البعد األسري 
( 10,407المحســـوبة ) t(، وقيمـــة 0,237(، وبـــانحراف معيـــاري قـــدره )2المتوســـط الفرضـــي )

(، ممـا يـدل 0,01( عنـد مسـتوي معنويـة )1,660الجدولية والتي تساوي ) tكبر من قيمة وهي أ
 على أن عينة الدراسة لديها مستوى مرتفع فيما يتعلق بالبعد األسري.

( وهـــو أكبـــر مـــن قيمـــة 2,323أن المتوســـط الحســـابي )بعـــد العمـــل( هـــو ): رابع رررا: بعرررد العمرررل
( 12,520المحســوبة ) t(، وقيمــة 0,285دره )(، وبــانحراف معيــاري قــ38المتوســط الفرضــي )
(، ممـا يـدل 0,01( عنـد مسـتوي معنويـة )1,660الجدولية والتي تساوي ) tوهي أكبر من قيمة 

 على أن عينة الدراسة لديها مستوى مرتفع فيما يتعلق ببعد العمل.
ررا: إجمررالي الضررغوط النفسررية فســية( أن المتوســط الحســابي إلجمــالي أبعــاد )الضــغوط الن: خامس 

(، 0,211(، وبـانحراف معيـاري قـدره )2( وهو أكبر مـن قيمـة المتوسـط الفرضـي )2,233هو )
( عنــد 1,660الجدوليــة والتــي تســاوي ) t( وهــي أكبــر مــن قيمــة 11,022المحســوبة ) tوقيمــة 

(، ممـــا يـــدل علـــى أن عينـــة الدراســـة لـــديها مرتفـــع فيمـــا يتعلـــق بإجمـــالي 0,01مســـتوي معنويـــة )
 .الضغوط النفسية

تتسرم السرمة العامرة ومما سبق يتضح لنا تحقق الفـرض الرئيسـي األول الـذي يـنص علـى أنـه: 
 توى مرتفع.للضغوط النفسية لدى مرضي الفشل الكلوي بمس
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س يوضح التوزيع التكراري الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقيا :(5شكل بياني رقم )

 الضغوط النفسية.) إعداد الباحثة(
( قــــد بلغــــت قيمتــــه الل الرســــم البيــــاني الســــابق أن المتوســــط الحســــابي )يالحــــ  مــــن خــــ

الضـغوط وبنـاء عليـه فـأن مسـتوى  (،2( وهي قيمة أكبر من قيمـة المتوسـط الفرضـي )2,233)
التــي جــاءت قيمتهــا المحســوبة بنــاء علــى قيمــة "ت"  لــدى عينــة الدراســة قــد جــاء مرتفــع النفســية

ــــة دال إحصــــائًياعنــــد مســــتوى معن( 11,022) ــــة وي ــــر مــــن قيمــــة "ت" الجدولي ، وهــــي قيمــــة أكب
(1,660.) 

( التـي أظهــرت نتائجهـا ارتفــاع أن مســتوى 2017)عثمــان،  تتفـق هــذه النتيجـة مــع دراسـةو 
 الضغوط النفسية لدى مرضي الفشل الكلوي.

ويعزى الباحثون النتيجة السابقة إلي أن مرض الفشل الكلوي من األمراض العضوية 
ة والتي تستمر طوال حياة المريض, وهي تتطلب نوعًا خاص من الغذاء, واألدوية المزمن

والعالجات المستمرة باإلضافة إلي الجوانب المالية, وهو ما يجعل المريض يشعر بأنه أصبح 
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 األمراض أصحاب علي الواقعة الضغوط نجد أن عبئا علي األسرة وعلي األفراد من حوله, لذا
 الضاغط الموقف أن أي مزمنة ضغوط هي خاصة بصفه الكلوي  الفشلو  عامة بصفه المزمنة
 أمل وال لإلنسان مصاحب أمراض هي األمراض تلك فأغلب طويلة لفترات يستمر المرض وهو
 وهو, معها والتعايش معها التكيف الفرد من يطلب األحوال من كثير في ولكن, منها الشفاء في
 كبير بشكل الفرد علي النفسية الضغوط تقع عندما أنه دفنج, انفعالية نفسية أثار لها يجعل ما
 :التالية األعراض لديه وتظهر بالحياة االستمتاع عدم من حالة إلي يصل قد تأثيرها فإن
 .اإلسترخاء على القدرة عدم عن الناتج المستمر التوتر .1
 .الزائدة والحساسية الدائم القلق لديه يظهر قد .2
 .السلوك في التحكم على القدرة دمع مع إنفعالية نوبات .3
 .البكاء كثير يصبح وقد والهلع، الخوف من نوبات العجز، األحباط، االكتئاب، .4
 .المستقبلية وخططه الخاصة بحياته اإلكتراث وعدم اإلهمال .5
 (209:21, الرحيم عبد فاطمة) تقديرها.  الذت مفهوم تدني الكفاءة والقيمة، بعدم الشعور  .6

 من تزيد قد ولكنها, عامة بصفه المزمنة األمراض أصحاب فيها يشترك اضأعر  وهي
 ال قد األخري  المزمنة فاألمراض, المرض طبيعة إلختالف الكلوي  الفشل أصحاب لدي حدتها
 في معها التعايش يمكن ولكن ,(المستشفي) ما بمكان االرتباط األحيان بعض في تحتاج
 لمريض بالنظر ولكن, المناسبة بالجرعات المناسب قتالو  في الدواء تلقي خالل ومن المنزل
 ال أن أو تأجيلها يمكنه ال ومحددة معينة بأوقات اآلله أسير أصبح أنه فنجد الكلوي  الفشل
 قيمة وفقدان والصراع اإلحباط, حاالت لتكررار عرضه الفرد ذلك يجعل ما وهو, باال يعطيها
 فتتحول( السيكوسوماتية) التحويلية لالضطرابات الرئيسية المدخل تعد وهي واالكتئاب, الحياة
 تتخذ أن إلي التفرغ تنتظر مكبوتة حاالت من والصراعات االنفعاالت تلك المريض لدي
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 من الروح معاناة عن تعبير هي باطنها في ولكن عضوية ظاهرها في تكون  أخري  مسارات
 إنذار. سابق دون  لحظة أي في المرض لهؤالء المتوقع الموت من والخوف المرض

 اللةد ذات فروق  توجد وتفسيرت: الثاني الرئيس: النتائج المتعلقة بالفر  ثاني ا
 نثي(.أالنوع )ذكر، تبعا لمتغير  في الضغوط النفسية بأبعادها المختلفة إحصائية

ن العينتين مستقلتين للمقارنة بي t))اختبار  استخدام تم الفرضية هذه صحة والختبار
، ويتضح ذلك من أبعادها المختلفةو الضغوط النفسية كور واإلناث في متوسطي درجات الذ
 خالل الجدول التالي:

نتائج اختبار الفروق في استجابات عينة الدراسة حول الضغوط  T-Test :(13جدول )
 النفسية بأبعادها المختلفة تبًعا لمتغير النوع

أبعاد مقياس 
 النوع الضغوط النفسية

 اإلحصاء الوصفي
 " للعينات المستقلةtاختبار"

Independent Sample T. 
test 

قيمة  قيمة "ت" االنحراف المتوسط
 الداللة

مستوي 
 الداللة

 0,2480 2,165 50إناث = دالة 0,036 2,132 0,2604 2,273 50ذكور = البعد الصحي
 0,2601 2,124 50إناث = غير دالة 0,445 0,767 0,2334 2,162 50ذكور = البعد الشخصي
 0,2175 2,195 50إناث = دالة 0,029 2,212 0,2465 2,298 50ذكور = البعد األسري 

 دالة 0,035 2,134 0,2599 2,377 50ذكور = بعد العمل
 0,2479 2,269 50إناث =

إجمالي الضغوط 
 النفسية

 0,2053 2,188 50إناث = دالة 0,034 2,156 0,2108 2,278 50ذكور =
 1,984( داللة الطرفين = 0,05ومستوى معنوية ) 98قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية ** 
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 من خالل نتائج الجدول السابق يتضح ما يلي:
ات لقد أظهرت النتائج وجود فروق غير دالة إحصائيًا بين متوسط درج: أوال: البعد الصحي

( 2,273)الذكور سط حيث كان متو  ،البعد الصحي ومتوسط درجات اإلناث فيذكور 
(، وهي بذلك 0,05)معنوية ( عند مستوي 2,132، وقيمة "ت" ) (2,165) اإلناثومتوسط 

ذكور التكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين متوسط درجات 
ذكور قد جاء المتوسط  إنذكور، حيث الفي البعد الصحي لصالح  متوسط درجات اإلناثو 

 اإلناث.متوسط  أكبر من
توسط جود فروق غير دالة إحصائيًا بين معدم و لقد أظهرت النتائج : : البعد الشخصيثاني ا

الذكور حيث كان متوسط  ، البعد الشخصيفي  ومتوسط درجات اإلناثدرجات ذكور 
معنوية أكبر من ( عند مستوي 0,767، وقيمة "ت" ) (2,124) اإلناث( ومتوسط 2,162)
ين توجد فروق ب ال دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنهغير لك تكون (، وهي بذ0,05)

 .في البعد الشخصي متوسط درجات اإلناثذكور و المتوسط درجات 
 درجات لقد أظهرت النتائج وجود فروق غير دالة إحصائيًا بين متوسط: : البعد األسري ثالث ا

( ومتوسط 2,273)الذكور كان متوسط حيث  األسري،البعد  ومتوسط درجات اإلناث فيذكور 
(، وهي بذلك تكون دالة 0,05)معنوية ( عند مستوي 2,132، وقيمة "ت" ) (2,165) اإلناث

 متوسط درجاتذكور و الإحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين متوسط درجات 
أكبر من متوسط  ذكور قد جاءالمتوسط  إنذكور، حيث الفي البعد األسري لصالح  اإلناث
 اإلناث.

لقد أظهرت النتائج وجود فروق غير دالة إحصائيًا بين متوسط درجات ذكور : : بعد العملرابع ا
 اإلناثومتوسط  (2,273)الذكور حيث كان متوسط  ،بعد العمل ومتوسط درجات اإلناث في

 (، وهي بذلك تكون دالة0,05)معنوية ( عند مستوي 2,132(، وقيمة "ت" )2,165)
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متوسط درجات ذكور و الإحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين متوسط درجات 
ذكور قد جاء أكبر من متوسط المتوسط  إنذكور، حيث الفي بعد العمل لصالح  اإلناث
 اإلناث.
ا لقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا : الدرجة الكلية ألبعاد الضغوط النفسية :خامس 
 ،الدرجة الكلية ألبعاد الضغوط النفسية ومتوسط درجات اإلناث فيمتوسط درجات ذكور  بين

( عند 2,156، وقيمة "ت" ) (2,188) اإلناث( ومتوسط 2,278)الذكور حيث كان متوسط 
(، وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد 0,05)معنوية مستوي 

في الدرجة الكلية ألبعاد الضغوط  متوسط درجات اإلناثذكور و لافروق بين متوسط درجات 
وبالتالي اإلناث، ذكور قد جاء أكبر من متوسط المتوسط  إنذكور، حيث الالنفسية لصالح 

في  إحصائية داللة ذات فروق  توجد :أنه التي تنص على الثانيةتحقق الفرضية الرئيسية 
 النوع )ذكر، أنثي(.تغير تبعا لم الضغوط النفسية بأبعادها المختلفة

 

 
 اددإع ) يوضح متوسطات الذكور واإلناث على مقياس الضغوط النفسية :(6شكل بياني رقم )

 الباحثة(
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، (2,278قد بلغت قيمته )الذكور يالح  من خالل الرسم البياني السابق أن متوسط 
وهذا معناه أن ( والفرق بين المتوسطين دال إحصائًيا، 2,188بينما بلغ متوسط اإلناث )

 ديهم ضغوط نفسية أكبر من اإلناث.الذكور ل
 وتختلف الدراسة عن ما جاء في الدرسات السابقة فهي تختلف عما جاء بدراسة عبد هللا

( والتي أظهرت وجود فروق في درجة الضغوط النفسية لصالح اإلناث, وأيضا 2015) محمد
ود فروق في مستوي القلق النفسي ( والتي أظهرت وج2015تختلف مع دراسة إخالص محمد )

 لدي مرضي الفشل الكلوي تبعًا لمتغير النوع لصالح اإلناث.
 ثيرالك الفرد يحمي فوجوده االجتماعي ويعزى الباحثون النتيجة السابقة إلي وجود الدعم

 إليها أشار والتي الضغوط في المؤثرة المهمة العوامل من الدعم وهذا وأثارها الضغوط من
 والمساندة المادية المساندة منها أنواع، وهي الخارجية بالمساندة( 1997) بخيت إبراهيم

 ندةوالمسا تجربته، أو نفسه تقويم في أستخدامها ويمكن بالمعلومات الشخص مد وهي التقويمية
 فقدان نأ أيضا , ويذكر ماديا الفرد دعم فهي المادية والمساندة واإلحترام، كالحب هي العاطفية

 إذا أما الضاغطة المواقف في الفرد على الضغط درجة من يزيد المساندة أنواع نم نوع أي
 مع التكيف على قمته يزيد أو أقل الضغط يكون  ويؤازرونه يحبونه بمن محاط الفرد كان

 (70: 2005ة. ) حامد زهران, الضاغط المواقف
علي تقديم فنجد أن النساء تختلف عن الرجال في ضغوط المرض, فالنساء أكثر قدرة 

الدعم النفسي لبعضهن البعض في حاالت المرض, وذلك بعكس الرجال الذين يجدون من 
الصعوبة التعبير عن ضغوطهم وطلب المساندة أو الدعم النفسي من اآلخرين, أيضا نجد أن 
النساء أكثر قدرة علي التعبير عن ضغوطهم مع مثلتهن, وهو نوع من التنفيس االنفعالي والذي 

الضغوط أقل شدة ولكنها ال تختفي تام بل تقل حدتها, علي عكس الرجال فبعضه  يجعل من
يري أن التعبير عن الضغوط أو الشكوي نوع من أنواع الضعف, وأن طلب المساعدة من 
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اآلخرين سوف يقلل من تقديره لذاته, وهو ما يجعله يلجأ إلي حالة من كبت تلك المشاعر 
كنونات النفس وهو ما يزيد من شدة االنفعاالت التي تحتاج والعمل على إزاحتها, جعلها من م

إلي التنفيس, فنجد أنه بمجرد أن يطلب من أغلب الرجال الراحة والجلوس بالمنزل نظرًا 
للظروف المرضية, فإنه غالبا ما يصاب بحالة من اإلحباط, وفي أغلب األحيان االكتئاب 

نفع, ليس لدي ضرورة في الحياة, اليمكن أن واألفكار التشائمية من قبل أني أصبحت عديم ال
أكمل وأكون عبئا علي األسرة واألبناء, ويظل دائما في انتظار الموت, وهو ما يجعل المناعة 
تقل ويضعف عملها, فال تتحسن حالة المريض بالقدر الكافي, ونري ذلك جليا في بعض 

بل المثال, وأيضا في بعض المرضي الذين أدي بهم السكر إلي فقد بعض من أطرافهم علي سي
  مرضي الفشل الكلوي نظرًا لما يسببه المرض من قلة الهمه والنشاط والحاجة إلي الراحة.

يررة ذات ارتباطتوجررد عالقررة  وتفسرريرت: الثالررث: النتررائج المتعلقررة بررالفر  الرئيسرري ثالث را
داللرررة إحصرررائية برررين الضرررغوط النفسرررية الناتجرررة عرررن مرررر  الفشرررل الكلررروي وأبعررراد 

 .ضطرابات السيكوسوماتيةاال
 وللتحقق من هذا الفرض، قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون.

:  .لون الضغوط النفسية بأبعادها وُبعد اضطرابات الجهاز الهضمي والقو العالقة بين  أوال 
يوضح معامالت االرتباط بين الضغوط النفسية بأبعادها وُبعد اضطرابات : (14جدول )

 ي والقولون الجهاز الهضم

                    0,05)*( ارتباط معنوي عند مستوى داللة         0,01ط معنوي عند مستوى داللة )**( ارتبا

 اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون  أبعاد الضغوط النفسية
 مستوي الداللة معامل االرتباط حجم العينة

 البعد الصحي
100 

0,198* 0,049 
 0,646 0,046 البعد الشخصي
 0,000 ** 0,446 البعد األسري 

 0,000 ** 0,425 بعد العمل
 0,000 ** 0,479 100 إجمالي أبعاد الضغوط النفسية
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 (:14يوضح الجدول السابق رقم )
اضطرابات الجهاز الهضمي و )البعد الصحي(  أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين - 1

 (البعد الصحي)ة معامل االرتباط بين كانت قيمو (، 0,05والقولون عند مستوي )
البعد ، ومما سبق يتضح لنا أن (0,198واضطرابات الجهاز الهضمي والقولون هي )

 . اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون يرتبط ارتباًطا طردًيا ب الصحي
، اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون ( و )البعد الشخصي د عالقة ارتباط بينو وج عدم - 2

( مما يعني عدم 0,05( وهي قيمة أكبر من )0,646ت قيمة مستوى الداللة )حيث كان
 . )البعد الشخصي( واضطرابات الجهاز الهضمي والقولون وجود داللة إحصائية بين

اضطرابات الجهاز الهضمي و )البعد األسري(  أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين - 3
 (البعد األسري )ل االرتباط بين كانت قيمة معامو (، 0,01والقولون عند مستوي )

البعد ، ومما سبق يتضح لنا أن (0,446واضطرابات الجهاز الهضمي والقولون هي )
 . اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون يرتبط ارتباًطا طردًيا ب األسري 

ن اضطرابات الجهاز الهضمي والقولو و ( العمل)بعد  أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين - 4
واضطرابات الجهاز  (بعد العمل)كانت قيمة معامل االرتباط بين و (، 0,01ي )عند مستو 

ًيا يرتبط ارتباًطا طرد بعد العمل، ومما سبق يتضح لنا أن (0,425الهضمي والقولون هي )
 . اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون ب
رابات الجهاز )إجمالي أبعاد الضغوط النفسية( واضط أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين - 5

إجمالي أبعاد )كانت قيمة معامل االرتباط بين و (، 0,01الهضمي والقولون عند مستوي )
، ومما سبق (0,479واضطرابات الجهاز الهضمي والقولون هي ) (الضغوط النفسية
اضطرابات الجهاز يرتبط ارتباًطا طردًيا ب إجمالي أبعاد الضغوط النفسيةيتضح لنا أن 

  .الهضمي والقولون 
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 عالقة ذات داللة إحصائية بين بين الضغوط النفسية بأبعادها مما سبق يتضح وجود
 وُبعد اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون.  المختلفة

 .الضغوط النفسية بأبعادها وُبعد اضطرابات الجهاز العصبيالعالقة بين  :ثاني ا
دها وُبعد اضطرابات يوضح معامالت االرتباط بين الضغوط النفسية بأبعا: (15جدول )

 الجهاز العصبي.

         0,05)*( ارتباط معنوي عند مستوى داللة         0,01)**( ارتباط معنوي عند مستوى داللة 
 (:15يوضح الجدول السابق رقم )

اضطرابات الجهاز العصبي عند و )البعد الصحي(  أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين -1
واضطرابات الجهاز  (البعد الصحي)ل االرتباط بين كانت قيمة معامو (، 0,01مستوي )

يرتبط ارتباًطا طردًيا  البعد الصحي، ومما سبق يتضح لنا أن (0,413العصبي هي )
 . اضطرابات الجهاز العصبيب
، حيث كانت اضطرابات الجهاز العصبي( و )البعد الشخصي د عالقة ارتباط بينو وج عدم -2

( مما يعني عدم وجود داللة 0,05يمة أكبر من )( وهي ق0,236قيمة مستوى الداللة )
 . )البعد الشخصي( واضطرابات الجهاز العصبيإحصائية بين

اضطرابات الجهاز العصبي عند و )البعد األسري(  أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين - 3
واضطرابات الجهاز  (البعد األسري )كانت قيمة معامل االرتباط بين و (، 0,01مستوي )

 اضطرابات الجهاز العصبي أبعاد الضغوط النفسية
 مستوي الداللة معامل االرتباط حجم العينة

 البعد الصحي
100 

0,413** 0,000 
 0,236 0,119 البعد الشخصي
 0,000 ** 0,702 البعد األسري 
 0,000 ** 0,706 بعد العمل

 0,000 ** 0,809 100 النفسيةإجمالي أبعاد الضغوط 
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يرتبط ارتباًطا طردًيا  البعد األسري ، ومما سبق يتضح لنا أن (0,702ي هي )العصب
 . اضطرابات الجهاز العصبيب
اضطرابات الجهاز العصبي عند و ( العمل)بعد  أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين - 4

واضطرابات الجهاز  (بعد العمل)كانت قيمة معامل االرتباط بين و (، 0,01مستوي )
يرتبط ارتباًطا طردًيا  بعد العمل، ومما سبق يتضح لنا أن (0,706)العصبي هي 

 .اضطرابات الجهاز العصبيب
هاز )إجمالي أبعاد الضغوط النفسية( واضطرابات الج أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين - 5

إجمالي أبعاد الضغوط )كانت قيمة معامل االرتباط بين و (، 0,01العصبي عند مستوي )
إجمالي ، ومما سبق يتضح لنا أن (0,809واضطرابات الجهاز العصبي هي ) (النفسية

ضح . مما سبق يتاضطرابات الجهاز العصبييرتبط ارتباًطا طردًيا ب أبعاد الضغوط النفسية
وُبعد  المختلفة عالقة ذات داللة إحصائية بين بين الضغوط النفسية بأبعادها وجود

 . العصبياضطرابات الجهاز 
 .الضغوط النفسية بأبعادها وُبعد اضطرابات الجهاز العضلي الهيكليعالقة بين ال :ثالث ا

يوضح معامالت االرتباط بين الضغوط النفسية بأبعادها وُبعد اضطرابات : (16جدول )
 يالجهاز العضلي الهيكل

  0,05)*( ارتباط معنوي عند مستوى داللة          0,01)**( ارتباط معنوي عند مستوى داللة 

 اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي أبعاد الضغوط النفسية
 الداللةمستوي  معامل االرتباط حجم العينة

 البعد الصحي
100 

-0,061 0,549 
 0,752 0,032 البعد الشخصي
 0,085 0,173- البعد األسري 
 0,267 0,112- بعد العمل

 0,206 0,128- 100 إجمالي أبعاد الضغوط النفسية
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 (:16الجدول السابق رقم ) يوضح
، اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي( و )البعد الصحي د عالقة ارتباط بينو وج عدم - 1

( مما يعني عدم 0,05( وهي قيمة أكبر من )0,549حيث كانت قيمة مستوى الداللة )
 .     )البعد الصحي( واضطرابات الجهاز العضلي الهيكليوجود داللة إحصائية بين

، اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي( و )البعد الشخصي د عالقة ارتباط بينو وج عدم - 2
( مما يعني عدم 0,05( وهي قيمة أكبر من )0,752حيث كانت قيمة مستوى الداللة )

 .    )البعد الشخصي( واضطرابات الجهاز العضلي الهيكليوجود داللة إحصائية بين
، حيث اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي( و ألسري )البعد ا د عالقة ارتباط بينو وج عدم - 3

( مما يعني عدم وجود 0,05( وهي قيمة أكبر من )0,085كانت قيمة مستوى الداللة )
 .     )البعد األسري( واضطرابات الجهاز العضلي الهيكليداللة إحصائية بين

، حيث هيكلياضطرابات الجهاز العضلي ال( و )بعد العمل د عالقة ارتباط بينو وج عدم - 4
( مما يعني عدم وجود 0,05( وهي قيمة أكبر من )0,267كانت قيمة مستوى الداللة )

 .     )بعد العمل( واضطرابات الجهاز العضلي الهيكليداللة إحصائية بين
اضطرابات الجهاز ( و )إجمالي أبعاد الضغوط النفسية د عالقة ارتباط بينو وج عدم - 5

( 0,05( وهي قيمة أكبر من )0,267مة مستوى الداللة )، حيث كانت قيالعضلي الهيكلي
)إجمالي أبعاد الضغوط النفسية( واضطرابات مما يعني عدم وجود داللة إحصائية بين

بط ال ترت إجمالي أبعاد الضغوط النفسية. ومما سبق يتضح لنا أن الجهاز العضلي الهيكلي
عالقة ذات داللة  جود. مما سبق يتضح عدم و اضطرابات الجهاز العضلي الهيكليب

العضلي وُبعد اضطرابات الجهاز  المختلفة إحصائية بين بين الضغوط النفسية بأبعادها
 والهيكلي.
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 :الضغوط النفسية بأبعادها وُبعد اضطرابات الجلدالعالقة بين  :رابع ا
يوضح معامالت االرتباط بين الضغوط النفسية بأبعادها وُبعد اضطرابات : (17جدول )

 ز العضلي الهيكليالجها

    0,05)*( ارتباط معنوي عند مستوى داللة          0,01تباط معنوي عند مستوى داللة )**( ار 
 (:17يوضح الجدول السابق رقم )

ـــد( و )البعـــد الصـــحي د عالقـــة ارتبـــاط بـــينو وجـــ عـــدم - 1 ، حيـــث كانـــت قيمـــة اضـــطرابات الجل
ــــة ) ــــة 0,05( وهــــي قيمــــة أكبــــر مــــن )0,181مســــتوى الدالل ــــي عــــدم وجــــود دالل ( ممــــا يعن

 .     )البعد الصحي( واضطرابات الجلدحصائية بينإ
، حيــث كانــت قيمــة اضــطرابات الجلــد( و )البعــد الشخصــي د عالقــة ارتبــاط بــينو وجــ عــدم - 2

ــــة ) ــــة 0,05( وهــــي قيمــــة أكبــــر مــــن )0,979مســــتوى الدالل ــــي عــــدم وجــــود دالل ( ممــــا يعن
 .     )البعد الشخصي( واضطرابات الجلدإحصائية بين

، حيث كانت قيمة مستوى اضطرابات الجلد( و )البعد األسري  قة ارتباط بيند عالو وج عدم - 3
ـــة ) ( ممـــا يعنـــي عـــدم وجـــود داللـــة إحصـــائية 0,05( وهـــي قيمـــة أكبـــر مـــن )0,313الدالل

 .     )البعد األسري( واضطرابات الجلدبين

 اضطرابات الجلد أبعاد الضغوط النفسية
 مستوي الداللة معامل االرتباط حجم العينة

 البعد الصحي
100 

0,135 0,181 
 0,979 0,003- البعد الشخصي
 0,313 0,102 البعد األسري 

 0,092 0,170 بعد العمل
 0,071 0,181 100 إجمالي أبعاد الضغوط النفسية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  مها ممدوح محمد

 

 2022مايو الجزء األول،  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

231 

 ، حيـث كانـت قيمـة مســتوى اضـطرابات الجلـد( و )بعـد العمــل د عالقـة ارتبـاط بـينو وجـ عـدم - 4
ـــة ) ( ممـــا يعنـــي عـــدم وجـــود داللـــة إحصـــائية 0,05( وهـــي قيمـــة أكبـــر مـــن )0,092الدالل

 . )بعد العمل( واضطرابات الجلدبين
، حيـث اضـطرابات الجلـد( و )إجمـالي أبعـاد الضـغوط النفسـية د عالقة ارتباط بـينو وج عدم - 5

وجــود ( ممــا يعنــي عــدم 0,05( وهــي قيمــة أكبــر مــن )0,071كانــت قيمــة مســتوى الداللــة )
. وممـا سـبق يتضـح )إجمالي أبعاد الضـغوط النفسـية( واضـطرابات الجلـدداللة إحصائية بين

. ممــا ســبق يتضــح عــدم اضــطرابات الجلــدال تــرتبط ب إجمــالي أبعــاد الضــغوط النفســيةلنــا أن 
وُبعــــد  المختلفــــة عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين بــــين الضــــغوط النفســــية بأبعادهــــا وجــــود

 الجلد.اضطرابات 
ارتباطية ذات داللة عالقة سبق يتضح تحقق الفرض السادس )جزئيا( حيث وجدت  مما

إحصائية بين الضغوط النفسية الناتجة عن مرض الفشل الكلوي وبعدي الجهاز الهضمي 
 والجهاز العصبي .

ـــي انخفـــاض  ويعـــزى البـــاحثون وجـــود اضـــطربات الجهـــاز العصـــبي والجهـــاز الهضـــمي إل
يض الفشل الكلوي,  والناتجة عن أن مريض الفشل الكلـي يتسـم مستوي الصحة النفسية لدي مر 

بإرتفاع مستوي الضغوط, مما يجعـل المـريض يشـعر بـالحزن واليـأس, والشـعور بـالنقص والتـوتر 
واإلنزعاج, وهو ما يتفق مع ماجاء في التراث النظري حيث أن مرض الفشـل الكلـوي يعتبـر مـن 

يرات خاصـة علـي الحالـة النفسـية للمرضـي, وعـائالتهم األمراض المزمنة والخطيرة والتـي لهـا تـأث
فالمريض يمثل حالـة طويلـة األمـد مـن صـراع مسـتمر بـين المصـاب وبـين المـرض وتكاليفـه ومـا 
يحمله من دالالت مهددة للحياة, وكذلك تتفق مع ما جاء بـه فرويـد وأبراهـام وسـيبتز علـي وجـود 

ه وأفكـاره الســلبية وإحساسـه العــام صـراعات ومعتقـدات خاصــة للمـريض حــول نفسـه بسـبب مرضــ
بالضياع, باإلضافة أيضا إلـي عـدم الشـعور بالرضـا عـن الـنفس وعـن الحيـاة وضـعف العالقـات 
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االجتماعيــة لــه إلــي جانــب النظــرة التشــاؤمية للمســتقبل والحــزن والقلــق العــام وعــدم تقــدير الــذات, 
د أن تلك التـواترات السـابقة لـم فالمرض هنا يغلب عليه التفكير في أنه أصبح عدم النفع, لذا نج

تجد لها اسـتجابة انفعاليـة مناسـبة, ممـا أدي إلـي كبتهـا وتحولهـا مـن أفكـار إلـي أعـراض جسـمية 
وهــي طريقــة لتنفــيس المــريض عمــا يجــول بخــاطرة مــن أفكــار, فنجــد أن أكثــر األجهــزة اســتجابة 

مــا يصــاحبة مــن لتلــك التحــوالت لــدي مــريض الفشــل الكلــوي هــي اضــطرابات الجهــاز العصــبي و 
احســاس المـــريض بالصـــداع المســتمر قبـــل الـــدخول لجلســـات الغســيل, وأيضـــا اضـــطرابات النـــوم 

 الناتجة عن التفكير الزائد والخوف من المستقبل, واضطرابات القولون والمعدة.
طلق هـذه النظريـه مـن الضـغوط التـي نتوهوم ما يتفق مع نظرية الضغوط االنفعالية حيث 

 السيكوســوماتيه،ســاس فــي كافــة االضــطرابات ألحــت وطاتهــا والتــي تمثــل انســان تإلتقــع علــي ا
دراكـي إلثيرات داخلية عـن طريـق الجهـاز اأحداث تحدث نتيجة تأوهذه الضغوط هي عبارة عن 

وهــذا ويتصــل المعنــي الــداخلي للضــغوط بتــاريخ حيــاة الفــرد ونمــوه النفســي وأهــم  الحــي،للكــائن 
مجـال العالقـات المتبادلـه بـين االشـخاص .)أمـل سـليمان  الخبرات التي تولد الضغوط تكون فـي

 (32: 2004تركي, 
ونجـــد أن مـــريض الفشـــل الكلـــوي وفـــق هـــذه النظريـــة قـــد وصـــل لمرحلـــة االنهـــاك حيـــث أن 
الموقف الضاغط وهو المرض يظل في حالة استمرار, فالمرض هنا مـن فئـة اآلمـراض المزمنـة 

ويدخل في مرحلة االنهـاك , عن استمرار الموقف  نقطة يعجز فيها و التي يصل فيها الفرد إلي
ن يمــوت أومــن الممكــن مــع اســتمرار الموقــف  ,عــن التكييــف مــع الموقــف ويصــبح الفــرد عــاجزاً 

 Piere) .لـــي درجــة كاملــه مـــن عــدم االحتمــالإتــزان إلذا وصـــلت المقاومــة واإالفــرد وخاصــة 

Marty 1992:25-28.) 
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مراض السيكوسوماتية هو عدم القدرة علي التعبير لذا نجد أن التفسير العلمي لكل هذه األ
عن االنفعال بالكلمة، ويعبر عنها بالجسد وتسمي اكلسييمثيا, ومن ثـم يظهـر االنفعـال فـي هيئـة 
أمراض جسدية, وكأنما الفرد بدالمن البكاء بعينه فهو يبكي بأحد أعضائه: مثـل الجلـد/ المعـدة/ 

 القولون/ القلب.
أكيــد علــي دور العومــل النفســية فــي إمكانيــة اإلصــابة باالضــطرابات وتــأتي هــذه النتيجــة للت

السيكوسوماتية وفي هذا الصدد يذكر دكتور/ محمـد حسـن غـانم أن هنـاك العديـد مـن الدراسـات 
قـد ربـط بينهـا وبـين التعـرض للضـغوط أو المشـقة, وإن االضـطرابات النفسجسـمية تحـدث عنــدما 

هنـــــا يســـــتجيب ر لفتــــرة طويلــــة دون حســــم( يتعــــرض الفــــرد لموقــــف مضــــطرب أو ضاغط)يتمســــ
ــــــؤدى إلــــــى تغـــــــ ـــــــاء الجســـــــمى ويحـــــــدث العديـــــــد مـــــــن  يراتالمســـــــتوى الفســـــــيولوجى وي فــــــى البن

 (65: 2015) محمد حسن غانم, .طراباتاإلض

لذا نجد أن مريض الفشل الكلوي الذي يخضـع لجلسـات الغسـيل يقـع فريسـة لالضـطرابات 
لغضـب ات الشـخصية النفسـية مـن قبيل القلـق واممن السـ لعديدباالسيكوسوماتية, وأنهم يتميزون 

مــــل وعـــدم الرغبـــة فــى تح واإلعتماديــةوإســـتمرار الـــصراع، والعــداء ، والعجــز عــن إتخـــاذ القــرار 
( للوقــوع مـن الصفــات التــى تجعـل الفــرد )مســتهدفاً  يرهاوغ ... المسـئولية بـل والهـروب مـن ذلـك

 .مـن اإلضطرابات السيكوسـوماتية ثرفى إضطراب أو أكـ
كذلـك فإن التعرض المسـتمر لإلحباط، والفشـل فى حسـم الصراعات يقـود إلى تلـف عضـو 

مــــن أعضـــــاء الجســــم )نتيجــــة اإلجهــــاد المســـــتمر والمرهــــق لهـــــذا العضـــــو أو ذاك مـــــن  ثرأو أكــــ
ـــــ ــــــدوره إل ــــــود ب ــــــر يق ـــــى األعــــــراض أعضـــــاء الجســــــم( وأن إســــــتمرار الضـــــيق أو التوت ــــــادة ف ى زي

 .السيكوسـوماتية ومع إسـتمرار الضغـوط تتحول األعـراض إلى إضطرابات سيكوسـوماتية
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 مناقشة عامة علي النتائج:
يمكن تفسير نتائج الدراسة في ضوء أهداف الدراسة حيث أوضحت النتائج أن الضغوط 

السيكوسوماتية لدي الناتجة عن مرض الفشل الكلوي تؤدي إلي حدوث بعض االضطرابات 
هؤالء المرضي في بعدي الجهاز العصبي والجهاز الهضمي, حيث تحدث تلك االضطرابات 
نتيجة لكبت المريض لالنفعاالت والحزن وخبيات األمل الناتجة عن تعرضة للمرض وجلسات 

 لخوفالعالج المستمرة, وعدم القدرة علي االنتظام في العمل كما كان في السابق, إلي جانب ا
من الموت, وقلق المستقبل, وما إلي ذلك من أفكار تدور بخاطر مريض الفشل الكلوي سواء 

د ر الفر الزاروس أن طريقة تفكيأثناء تلقيهم للعالج أو قبل أو بعد ذلك, فنجد ان وفقا لنظرية 
بالمواقف التي يتعرض لها هي التي تسبب له الضغط بمعني أنه حين يكون الموقف مجهدًا 

درك أوال بأنه كذلك, أي يجب إداركه بأنه مهدد لصحة الفرد وسالمته بمعني أن يجب أن ن
أنه باألساس في هذه النظرية أن االستجابة للضغط تحدث فقط عندما يقيم الفرد موقفه الحالي 

رد  , وإنمهدد, أي يحاول الفرد تقييم الموقف معرفيًا بصورة أولية لتحديد معني الموقف وداللته
دي عندما يدرك الفرد إن بعض القيم أو المبادئ المهمة تبدو مهددة, فنجد أن ل الفعل يظهر

ت مريض الفشل الكلوي القيم الكبري المهددة هي) استمرار الحياة( والتي تعتبر أهم مسببا
 الضغوط.

 ففي هذه النظرية يتم تقييم جميع المنبهات علي أنها ضارة أو مفيدة أو ال تشكل أي
ي فيقوم بعملية تقييم ثانوي لتحديد مصادر المواجهة التي يستند إليها  خطورة ثم بعد ذلك

س زارو التعامل مع الموقف, ثم القيام بإستجابة المواجهة إزاء الموقف الضاغط وهو ما أسماه ال
 بعملة التقييم األولي والثانوي.
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 كلوي ال والفشل عامة بصفه المزمنة األمراض أصحاب علي الواقعة الضغوط نجدأن لذا
 طويلة لفترات يستمر المرض وهو الضاغط الموقف أن أي مزمنة ضغوط هي خاصة بصفه
 كثير في ولكن, منها الشفاء في أمل وال لإلنسان مصاحب أمراض هي األمراض تلك فأغلب
 نفسية أثار لها يجعل ما وهو, معها والتعايش معها التكيف الفرد من يطلب األحوال من

 إلي يصل قد تأثيرها فإن كبير بشكل الفرد علي النفسية الضغوط تقع دماعن أنه فنجد, انفعالية
 :التالية األعراض لديه وتظهر بالحياة االستمتاع عدم من حالة
 .اإلسترخاء علي القدرة عدم عن الناتج المستمر التوتر .1
 .الزائدة والحساسية الدائم القلق لديه يظهر قد .2
 .السلوك في التحكم علي ةالقدر  عدم مع إنفعالية نوبات .3
 .البكاء كثير يصبح وقد, والهلع الخوف من نوبات, العجز, األحباط,  االكتئاب .4
 .المستقبلية وخططه الخاصة بحياته اإلكتراث وعدم اإلهمال .5
 (21: 209.) فاطمة عبد الرحيم, تقديرها الذت مفهوم تدني, والقيمة  الكفاءة بعدم الشعور  .6

 من تزيد قد ولكنها, عامة بصفه المزمنة األمراض أصحاب فيها ركيشت أعراض وهي
 ال قد األخري  المزمنة فاألمراض, المرض طبيعة إلختالف الكلوي  الفشل أصحاب لدي حدتها
 المنزل في معها التعايش يمكن ولكن( المستشفي) ما بمكان االرتباط األحيان بعض في تحتاج
 الفشل لمريض بالنظر ولكن, المناسبة بالجرعات اسبالمن الوقت في الدواء تلقي خالل ومن

 يعطيها ال أن أو تأجيلها يمكنه ال ومحددة معينة بأوقات اآلله أسير أصبح أنه فنجد الكلوي 
, الحياة قيمة وفقدان والصراع اإلحباط, حاالت لتكررار عرضه الفرد ذلك يجعل ما وهو ,باال

 لدي فتتحول( السيكوسوماتية) التحويلية اباتلالضطر  الرئيسية المدخل تعد وهي واالكتئاب
 مسارات تتخذ أن إلي التفرغ تنتظر مكبوتة حاالت من والصراعات االنفعاالت تلك المريض
 المرض من الروح معاناة عن تعبير هي باطنها في ولكن عضوية ظاهرها في تكون  أخري 
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 األمراض فأصحاب, ذارإن سابق دون  لحظة أي في المرض لهؤالء المتوقع الموت من والخوف
 في المرحلة هذه وتأتي واإلنكار الصدمة مرحلة من تبدأ متتالية نفسية بمراحل يمرون  المزمنة
 من"  الشخص يقول كأن عنيفة هنا الفعل رد وتكون , المرض بحقيقة المريض معرفة بداية
, المرض عن الناتج القلق من نفسه ليحمي وذلك" المرض بهذا مريضا أكون  أن الممكن غير

 مرضه مسئولية وإلقاء ذاته بحد المرض بإتهام وتكون , والعصيان التمرد المرحلة تلك وتعقب
 عن ويبحث, وتعاون  هدوءاً  أكثر المريض يكون  وفيها  التأمل مرحلة تليها, اآلخرين علي

 متعب نفسي لسياق النهائية النتيجة وهي التقبل مرحلة إلي يصل أن إلي, العالج عن معلومات
 معاناة وذلك المزمنة األمراض باقي عن يختلف الكلوي  الفشل مريض حالة في ولكن, عبوص

 يحتاج مرضه الن األخرى، المزمنة االمراض من حدة أكثر المزمن الكلوي  القصور مريض
 لديه يخلق الوضع هذا حقنة، باستعمال أو الفم طريق عن يتناوله دواء وليس االلة مالزمة الي
 الحركة، في محدوديته الي باإلضافة الطبيب بتعليمات مرتبط فغذائه والقلق، التوتر من نوعاً 
 .السفر أو التنقل يستطيع ال بحيث

 الي النفسية والمقابالت االختبارات توصلت حيث للمريض، الجسم صورة تهتز كما
 للجسم، وخارجية داخلية ومتطلبات الحاجات مشاكل مع الجسم ومحدودية هجوم، مشاعر
 يظهر لكنه وسري  عزيز شيء المفروض من الداخل الن مسلوب الشخصية نهكأ فيحس

 تتعلق وعدوانية قلق الي يؤدي اضطراب كل فيظهر الجسم خارج الدم بدوران باستمرار
 .الطبي المحيط االسرة أو افراد من بالمريض بالمحيطين

 دراسة وهووكل ما سبق من دراسات ونظريات وتعريفات للباحثين تؤكد الفرض األول لل
كما أكدت , مرتفع بمستوى  الكلوي  الفشل مرضي لدى النفسية للضغوط العامة السمة تتسم

 تبعا المختلفة بأبعادها النفسية الضغوط في إحصائية داللة ذات فروق  الدراسة علي وجود
عالقة  وكان ذلك لصالح الذكور, وأكدت بشكل جزئي علي وجود (أنثي ذكر،) النوع لمتغير
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ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية الناتجة عن مرض الفشل الكلوي  ارتباطية
)الجهاز  , حيث كانت هناك فروق دالة إحصائيا علي بعدياالضطرابات السيكوسوماتيةو 

الهضمي, الجهاز العصبي( وعدم وجود فروق في باقي األبعاد األخري علي مقياس 
 العضلي, اضطرابات الجلد(. االضطرابات السيكوسوماتية وهي الجهاز )الجهاز

 هم التوصيات التي خرجت بها الدراسة:أ
 جة عنإذا جاز للباحثة أن تستند إلي نتائج هذه الدراسة التي أظهرت تأثير الضغوط النات

مرض الكلوي في ظهور بعض االضطرابات السيكوسوماتية لدي هؤالء  المرض, فإنها تتقدم 
 تبلورتها واإلطار النظري لها عددًا من التوصيات والتي في ضوء هذه الدراسة ومشكلتها وأهميت

 في التالي:
توظيف أخصائيين نفسيين في مراكز ووحدات الغسيل الكلوي والجمعيات التي تعمل علي  .1

مساعدة هؤالء المرضي, وذلك بغرض التخفيف من تأثير لمرض علي الجانب السيكولوجي 
 الج النفسي.للمصاب, فالعالج الدوائي ال يكتمل إال بالع

الكلوي,  الفشل مرضى لدى والتفاؤل الثقة لزيادة النفسي الجمعي العالج جلسات تقديم .2
التغذية  مثل حالتهم مع يتناسب جديد حياة بنمط تتعلق خاصة أهداف بوضع وتشجيعهم
 الرياضية والتمارين

 توعية المجتمع بأسباب وأعراض مرض الفشل الكلوي عن طريق حمالت التوعية. .3
ء مراكز متخصصة في اإلرشاد النفسي للتخفيف من الضغوط النفسية لمرضي الفشل إنشا .4

 الكلوي من خالل استخدام طرق العالج المعرفي السلوكي اإليجابي.
بتقديم  وأسرهم الكلوي  الفشل لمرضى الصحي النفسي ضرورة العمل علي التثقيف .5

رض الم مع للتوافق المواجهة واستراتيجيات الالزمة والعالجات بالمرض الخاصة المعلومات
 السن. وكبار منهم المتعلمين غير وبخاصة
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 المراجع
 (: الصالبة النفسية واألمل وعالقتها باألعراض السيكوسوماتية لدي2002إبراهيم, سناء )

األمهات المدمرة  منازلهن في محافظة شمال غزة, رسالة ماجستير)غير 
 ة.منشورة(, كلية التربية, جامعة األزهرة, غز 

(: فاعلية برنامج إرشادي مقترح لتخفيف حدة اإلكتئاب لدي مرضي 2010أبو الفداء, ريم )
الفشل الكلوي, رسالة ماجستير) غير منشورة(, غزة, كلية التربية, الجامعة 

 اإلسالمية.
(: الحاجات النفسية واالجتماعية لدي مرضي الفشل 2015أبو القاسم , مبروكة مسعود )
امعة ها, رسالة ماجستير) غير منشورة(, كلية اآلداب, ليبيا, جالكلوي بمدينة سب

 سبها

 (: الخصائص الديموجرافية والمشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية2020أحمد , ماجدة محمود )
لمرضي الفشل الكلوي: دراسة مسحية علي المرضي التابعين لمستشفي أبو 

, عي والعلوم االجتماعيةحمص المركزي بمحافظة البحيرة, مجلة اإلقتصاد الزرا 
 (, جامعة دمنهور.10)11المجلد
(: العوامل الخمس الكبري للشخصية وعالقتها بأساليب مواجة 2020إيمان رشاد يحيي)

الضغوط لدي مرضي الفشل الكلوي, دراسات عربية في التربية وعلم النفس, 
 .122رابطة التربويين العرب, ع
 (: االكتئاب وعالقته بالصلبة النفسية لدي مرضي2020بن عبد العزيز, إيالف بينت محمد )

 إلمامالفشل الكلوي بمدينة الرياض, كلية العلوم االجتماعية, السعودية, جامعة ا
 محمد بن سعود اإلسالمية.

 .(: إدارة الضغوط, مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث, القاهرة2008جمعة, سيد يوسف )
 اإلعاقات الجسمية والصحية, عمان, دار الشروق.  (: مقدمة في2013الخطيب, جمال )

, (: الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء علم النفس المعرفي2008خليفة، وليد السيد )
 .1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, اإلسكندرية, مصر, ط
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ضوء  (: العالقة بين اإلجهاد المهني واالضطرابات السيكوسوماتية في2005دربي, فدوي )
هد الرضا الوظيفي وبعض العوامل الديمجرافية, رسالة دكتوراة)غير منشورة(, مع

 الدراسات والبحوث البيئية, جامعة عين شمس.
(: ميكانيزمات المواجهة والتكيف ألسر مرضي الفشل الكلوي, 2017شرويدة، سارة سامي )

, الجزء (39لمجلد )مجلة  العلوم البيئة, كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية, ا
 األول.

(: الضغط النفسي لدي مرضي القصور الكلوي 2016صونية، بشكير, سمراء, عمراني )
المزمن الخاضعين لتصفية الدم الهيمودياليز, رسالة ماجستير, كلية العلوم 

 .االجتماعية واإلنسانية, قسم علم النفس, الجزائر, جامعة أكلي محند أولحاج
(: قلق الموت واالكتئاب لدي مرضي الفشل الكلوي بمستشفي 2017) عباس , مي كمال أحمد

الملك نمر الجامعي وعالقتها ببعض المتغيرات, رسالة ماجستير) غير 
 منشورة(, كلية اآلداب, السودان, جامعة النيلين.

(: القلق النفسي لدي مرضي الفشل الكلوي" دراسة حالة 2015عبد الرحمن, إخالص محمد )
الكلوي المترددين علي مستشفي الجزيزة لجراحة وأمراض الكلي, مرضي الفشل 

 .12مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية, مركز جيل البحث العلمي, العدد 
 (: مدخل غلي الصحة النفسية, دار الفكر للطباعة والنشر.2001عبد هللا , محمد قاسم )
ة, لنفسية, دار الفكر العربي, القاهر (: القلق وإدارة الضغوط ا2001عثمان, فاروق السيد )
 .1مصر,ط

, القاهرة, مكتبة 15(: الطب النفسي المعاصر, ط2010عكاشة, أحمد, وطارق عكاشة)
 االنجلو المصرية.

(: كيف تهزم الضغوط النفسية, أحداث الطرق العلمية لعالج 2009غانم , محمد حسن )
 م., دار أخبار اليو 293التوتر, السلسة الطبية, العدد 

(: االضطرابات الكوسوماتية وعالقتها بالمساندة 2016فطوح, زهرة علي أبو القاسم )
(, رابطة األدب 98االجتماعية كما يدركها مرضي القلب, مجلة فكر وإبداع, ع)

 الحديثة.
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ين (: برنامج لتحسين الحالة االنفعالية والمعرفية لدي المرضي الخاضع2008كامل , ماجدة )
ي, المجلة الصحية لشرق المتوسط, منظمة الصحة العالمية, لالستصفاء الكلو 

 .3, العدد14المجلد
ي (: الضغوط النفسية وعالقتها باألمن النفس2016محمد, كريمه شرف الدين, محمد دفع هللا)

 لمرضي الفشل الكلوي بمستشفي السالح الطبي, كلية التربية, قسم علم النفس,
 تكنولوجيا.السودان, جامعة السودان للعلوم وال

(: قلق المستقبل لدي مرضي الفشل الكلوي وعالقته 2015مقداد, غالب رضوان ذياب )
ببعض المتغيرات, رسالة ماجستير) غير منشورة(, كلية التربية, فلسطين, 
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ABSTRACT 

The study aimed to detect psychosomatic disorders resulting from 

the stress faced by patients with renal failure. The researchers identified 

a sample of (100) single males and females with renal failure patients 

who frequent the dialysis centers, at ages ranging from (30: 40) years. 

Psychosomatic disorders prepared by researchers, and the responses of 

the study sample were analyzed, and the study showed: There is a 

significant positive correlation between stress resulting from kidney 

failure disease and some psychosomatic disorders, and the general 

feature of the level of psychological stress among patients with renal 

failure is characterized by ahigh level, also the results of the study 

showed There are differences in the psychological stress resulting from 

the disease and the gender variable in the direction of male patients 

with renal failure, as well as differences in the pressure and age variable 

in the direction of young ages, the level of stress and the variable 

duration of treatment are indicative in the direction of the longer 

treatment period, and finally the results of the study showed that 
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psychosomatic disorders Resulting from the psychological pressures of 

patients with renal failure, it is represented by disorders of the digestive 

system, and disorders of the nervous system. The research also 

recommends the employment of psychologists in health centers and 

units. Renal reflux and the associations that work to help these patients, 

with the aim of mitigating the effect of a disease on the psychological 

side of the patient. Pharmacological treatment is not complete without 

psychological treatment. Establishment of centers specialized in 

psychological counseling to alleviate the psychological pressure of 

patients with renal failure through the use of positive cognitive 

behavioral therapy methods , The need to work on psychological health 

education for patients with renal failure and their families by providing 

information on the disease, necessary treatments and coping strategies 

to cope with the disease, especially the uneducated and the elderly. 
 


