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The effectiveness of a cognitive behavioral therapy program in improving 
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 ةاسـملخص الدر

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفيي عليى درجية الت سي  مي   

ت ت اإلستصيفا  اليدموي فيي مراكيز عيالج  ميراى الكليى  -القلق واإلكتئاب لدى مرضى الفشل الكلوي المزم  

عمير الميريو والميدل الزمنيية ل هيور بوالية الخرطوم، ومعرفة العالقة بي  درجة الت س  م  القلق واإلكتئاب و

مرى الفشل الكلوي. وكذلك معرفة الفروق فيي درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب التيي تعيزى للنيو ، الوضي  

 التعليمي واالجتماعي والوظيفي والرغبة واألمل في عملية زراعة الكلى.

ضييام مصييابي  بالفشييل الكلييوي ( مري06اسييتخدمت الباة يية الميينهج الت ريبييي، وبليي  ة ييم عينيية الدراسيية   

(  ن يى، تتيراوأ  عميارهم 92( ذكير،  13المزم  والذي  تم تشخيصهم مسبقام بأنهم يعانون م  القليق واإلكتئياب،  

 ( سنة. تم اختيارها ع  طريق المعاينة العشوائية الطبقية. 55 - 96ما بي   

لوكي المعرفي ت سنام جوهريام فيي درجية القليق ةقق تطبيق برنامج العالج السنتائج  همها: دراسة إلى وتوصلت ال

ال توجييد عالقيية داليية إةصييائيام بييي  درجيية الت سيي  ميي  القلييق ، ب لييدى مرضييى الفشييل الكلييوي المييزم واإلكتئييا

واإلكتئيياب النيياجم ميي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي المعرفييي علييى مرضييى الفشييل الكلييوي المييزم  وعميير 

إةصيائية فيي درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب النياجم مي  تطبييق برنيامج ال توجد فروق ذات داللة ، المريو

ال توجد فروق ذات داللة ، العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  تعزى للنو   ذكر،  ن ى(

مرضيى إةصائية في درجة الت س  م  القلق واإلكتئاب الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي عليى 

 الفشل الكلوي المزم  تعزى لل الة التعليمية. 

العالج السلوكي المعرفي، درجات القلق، اإلكتئاب، مرضى الفشل الكليوي، اإلستصيفا    الكلمات المفتاحية:

 الدموي
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The effectiveness of a cognitive behavioral therapy program in improving 

anxiety and depression scores in patients with chronic renal failure 

 (under hemodialysis( 

 

Abstract: 

This study aimed to know the effectiveness of the application of the cognitive 

behavioral therapy program on the degree of improvement of anxiety and depression 

in patients with chronic renal failure - under hemodialysis in kidney disease treatment 

centers in the state of Khartoum and to know the relationship between the degree of 

improvement in anxiety and depression, the patient's age and the period for the onset 

of kidney failure disease. As well as knowing the differences in the degree of 

improvement in anxiety and depression that are attributed to gender, educational, 

social and occupational status, and desire and hope for the kidney transplant 

operation. 

The researcher used the experimental method, and the study sample size was (60) 

patients with chronic renal failure who were previously diagnosed with anxiety and 

depression, (31) males, (29) females, their ages ranged between (20-55) years. They 

were selected by stratified random sampling. 

The study reached the most important results: the application of the cognitive 

behavioral therapy program achieved a substantial improvement in the degree of 

anxiety and depression in patients with chronic renal failure, there is no statistically 

significant relationship between the degree of improvement in anxiety and depression 

resulting from the application of the cognitive behavioral therapy program on patients 

with chronic renal failure and the age of the patient. There are no statistically 

significant differences in the degree of improvement of anxiety and depression 

resulting from the application of the cognitive behavioral therapy program to patients 

with chronic renal failure due to gender (male, female). There are no statistically 

significant differences in the degree of improvement of anxiety and depression 

resulting from the application of the behavioral treatment program Cognitive 

information on patients with chronic renal failure due to educational status. 

Keywords: cognitive behavioral therapy, anxiety degrees, depression, renal failure 

patients, hemodialysis. 
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 ةالمقدم  .2

   -تمهيد:

تيأ يرام بالايام، اليبعو بعضيهما فيي رهميا يوإليى تأ لى وةدل ال سم والنفس فيي اإلنسيان، فط  األقدمون إ 

فاإلصابة باألمراى العضوية قد تؤدي إلى صعوبات في التأقلم ينتج عنها ردود فعل نفسية وسلوكية عديدل، فعالم 

رى وبييال روا المادييية الم يطيية بييف كال وجيية إلييى الييدوا  وتخفييي  يتييأ ر فيييف الفييرد بييالممتييراب  المييرى عييالم 

 إلخ. ..المعانال واأللم ع  نفسف والسعي إلى الراةة...

 عيدم التيأقلم صيب يت التيأقلم، ووفي ةالة إصابة الفيرد بحةيدى األميراى المزمنية قيد تتضياع  صيعوبا 

وقد تتعدى هذه الخبرل ةيدود فكرتيف عي   ،جسمفالقلق واإلكتئاب  مرام شائ . مما يسبب إختالل صورل الفرد ع  و

مما يؤدي إليى  ؛جسمف إلى إختالل تقديره لذاتف ككائ  إجتماعي عليف  ن يتنازل ع  ك ير م   وجف نشاطف وفعاليتف

 عدم التأقلم والتوافق النفسي واالجتماعي. 

راى المزمنية، إةيدى األميلمرى الفشيل الكليوي الميزم ، إذ  نيف يعتبير وال يختل  األمر ك يرام بالنسبة  

الذي  صب  واس  اإلنتشار فيي الم تمي  السيوداني، وتوضي  إةصيائية المركيز القيومي ألميراى الكليى، إن عيدد 

( مريضام في الفترل مي  02..96المرضى الذي  تلقوا جلسات لإلستصفا  الدموي بشقيف  الدموي والبرتوني( بل   

السييلوكي ديييد ميي  الم يياوالت لمعرفيية فاعلييية  سيياليب العييالج يوجييد العوفييي هييذا اإلطييار  .م(9660 –م 9666 

تخفييي  اإلضييطرابات النفسييية والسييلوكية لمرضييى الفشييل الكلييوي المييزم ، ةييي  اسييتخدم بعييو المعرفييي، فييي 

 Schlatterدراسة شالتر  :م للت سي  ال وانب النفسية لدى تلك الفئة السلوكي المعرفي الباة ي  تقنيات العالج 

 م(، 9666م(، ودراسة شوراسيتورات  Sally  3222اسة سالي م( ودر3226 

 

   -:مشكلة الدراسة .2.2

نتشير بيدرجات متفاوتيف، وذليك مي  خيالل ي ن القلق واإلكتئاب وسي  المصيابي  بالفشيل الكليوي الميزم   

الكليوي مالة ة الباة ة   نا  عملها وخبرتها الميدانية الممتدل في م ال اإلرشياد والعيالج النفسيي لمرضيى الفشيل 

 المزم ، وهذا مما   ار الباة ة للب   في هذا الم ال. 

وهيذا ميا  كدتيف  ،عقليية عدييدلنفسيية وإن مرى الفشل الكلوي المزم  لف ردود فعل نفسية وإضطرابات  

وتشييويف البنييية ةييي  تييؤدي ردود الفعييل تلييك إلييى إضييعاا القييدرل علييى الييت كم فييي المييرى، السييابقة،  الدراسييات

معينية لمواجهتهيا وتعيديلها. إسيتراتي يات الميريو تقنييات وم ييتفاقم تأ يرها إذا لم يتم تعلييو، وقد المعرفية للمر

ةيي  ي تياج األمير  ،تأ يرام كبيرام  قد ال يكون لف ،بمفردها ساليب الكيميائيةباألاإلضطرابات ن معال ة هذه خاصة إ

  درجات اإلضطرابات النفسية.السلوكي المعرفي لتعديل البنية المعرفية وت سي  إلى العالج 

  -ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

تطبيييق البرنييامج العالجييي المقتيرأ يييؤدي إلييى ت سييي  درجيية القليق واإلكتئيياب لييدى مرضييى الفشييل هيل  (3

 الكلوي المزم . 

هنيياع عالقيية بييي  درجيية الت سيي  فييي درجييات القلييق واإلكتئيياب النيياجم عيي  تطبيييق برنييامج العييالج هييل  (9

 لوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  وعمر المريو؟ الس
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فييروق فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب النيياجم عيي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي هييل هنيياع  (1

 ؟ المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  ونو  المريو  ذكر/  ن ى(

م عيي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي هييل هنيياع فييروق فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب النيياج (.

 ؟ المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  وال الة التعليمية   مي،  ساس، متوس ،  انوي(

هييل هنيياع فييروق فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب النيياجم عيي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي  (5

  متزوج، غير متزوج، مطلق(؟  االجتماعيةالمعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  وال الة 

   -أهداف الدراسة:. 0.2

 -تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:

ب ليدى القلق واإلكتئيادرجة معرفة مدى فاعلية البرنامج العالجي السلوكي المعرفي المقترأ في ت سي   (3

 . ت ت  اإلستصفا  الدموي -المزم   مرضى الفشل الكلوي

اإلضطرابات النفسيية م يل اجهة اإلستراتي يات لموالتقنيات و تعليم مرضى الفشل الكلوي المزم  بعو (9

، وذليك بتعيديل األفكيار اآلليية السيالبة الخاطئية والالمنطقيية القلق واإلكتئاب المترتبة باإلصابة بيالمرى

 عليى مي  التوافيق درجية التي تصاةب المرضى طوال فترل مرضهم. بهدا خلق ةييال  فضيل وت قييق 

 .  واالجتماعي النفسي

  تطبييق البرنيامج مي  القليق واإلكتئياب النياجم عيدرجية الت سي  عالقية بيي  عرفة ميا إذا كانيت هناليك م (1

 وعمر المريو. العالجي المقترأ 

معرفية ميا إذا كانييت هناليك فييروق فيي درجيية الت سي  ميي  القليق واإلكتئيياب النياجم عيي  تطبييق البرنييامج  (.

 تعليمية، ال الة اإلجتماعية، الوض  الوظيفي(.العالجي المقترأ ونو  المريو  ذكر،  ن ى، ال الة ال

معرفة ميا إذا كانيت هناليك عالقية بيي  درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب النياجم عي  تطبييق البرنيامج  (5

 العالجي المقترأ والفترل الزمنية للمرى. 

   -أهمية الدراسة:. 1.2

فييي الم تميي  ، وسييرعة إنتشيياره الزيييادل الكبيييرل فييي األونيية األخيييرل فييي  عييداد مرضييى الفشييل الكلييوي (3

 السوداني. 

تمكيي  هييذه الدراسيية ميي  فهييم العالقيية الو يقيية بييي  إضييطراب القلييق واإلكتئيياب ومييرى الفشييل الكلييوي  (9

 المزم . 

درجيات القليق واإلكتئياب ليدى مرضيى الفشيل الكليوي  في ت سيي تقديم برنامج عالجي يمك   ن يساعد  (1

 المزم ، وخلق روأ األمل في  نفسهم.

ية وربما تصب  تقن ،سهم هذه الدراسة في زيادل تقنيات العالج النفسي لمرضى الفشل الكلوي المزم قد ت (.

العالج السلوكي المعرفي م   ك ر التقنييات واإلسيتراتي يات المالئمية والمفييدل لهيذه الفئية نسيبة لتقاربهيا 

 م  معتقداتهم ومفاهيمهم. 

 . م  هذه الفئة الذي لم تستخدم م  قبلكي المعرفي وتطبيق بعو تقنيات العالج السلودراسة وت ريب  (5
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قد تتضم  هذه الدراسة معلومات علمية مفيدل للقارئ العيام عي  الفشيل الكليوي وماهيتيف وكيفيية التعاميل  (0

 م  مرضاه بصورل مبسطة ومفيدل. 

   -حدود الدراسة:. 1.2

  -فيما يلي توضي  ةدود الم تم  الذي  جريت فيف الدراسة الميدانية:

ةيي  تقي  المراكيز  ،الدراسية فيي ةيدودها ال ارافيية عليى واليية الخرطيومهذه تقتصر  :البعد ال ارافي (3

 والمستشفيات المعنية بالدراسة. 

الكلييي  الدراسيية علييى مرضييى مستشييفيات ومراكييز عييالج وغسيييلهييذه تقتصيير : المؤسسييات العالجييية (9

 ال كومية. 

 تشمل كال النوعي   ذكر/  ن ى(.  :النو  (1

وتييم إجييرا  الدراسيية م، 9660للعييام نييوفمبر طالعية فييي شييهر تييم إجييرا  الدراسيية اإلسييت :لزمنيييةالفتييرل ا (.

 م. 9667يوليو  –يناير  الميدانية النهائية خالل شهري

 ل في مرضى الفشيل الكليوي لقد تم تطبيق البرنامج العالجي على  فراد م تم  الدراسة المتم :المرضى (5

ون يعانون م  القلق واإلكتئاب  بيدبأنهم مسبقام تم تشخيصهم الذي  و ،ت ت اإلستصفا  الدموي -المزم  

س( دي تييم ت ديييدها بمقييياس القلييق واإلكتئيياب العيييادي  هييا عييراى ذهانييية( بييدرجات متفاوتيية، والتيي

(HADS) . 

   -فروض الدراسة:. 5.2

 اسة. الية في م اولة لإلجابة على تساؤالت الدرتهت الباة ة إلى صياغة الفروى التإنةي   

ت سي  درجة القلق واإلكتئياب ليدى مرضيى في المقترأ إلى دي تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرؤي (3

 . (HADS) س(د ها ، كما يقيسف مقياس القلق واإلكتئاب العياديالفشل الكلوي المزم 

العيالج   تطبييق برنيامج مي  القليق واإلكتئياب النياجم عيبيي  درجية الت سي   عالقة داللة إةصيائيام وجد ت (9

 عمر المريو.والسلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  

   تطبييق برنيامجمي  القليق واإلكتئياب النياجم عيفيي درجية الت سي   ال توجد فروق ذات داللة إةصيائية (1

  ذكر،  ن ى(.  تعزى لنو  المريوالفشل الكلوي المزم   ىالعالج السلوكي المعرفي على مرض

  تطبيق برنامج العالج ت س  م  القلق واإلكتئاب الناجم عفي درجة الإةصائية ذات داللة توجد فروق  (.

  ميي،  سياس، متوسي ،  تعيزى لل الية التعليمييةفي على مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  عرالسلوكي الم

   انوي(. 

الج   تطبيق برنامج العت س  م  القلق واإلكتئاب الناجم عفي درجة الذات داللة إةصائية توجد فروق  (5

ة  متيزوج، غيير متيزوج، عزي لل الة االجتماعييت السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم 

 (.  مطلق

النياجم عي  تطبييق برنيامج فيي درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب ذات داللة إةصيائية ال توجد فروق  (0

وغيير ي  عياملي ، تعيزى للوضي  اليوظيفلدى مرضى الفشيل الكليوي الميزم  العالج السلوكي المعرفي 

 . (العاملي 
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   -مصطلحات الدراسة:. 1.2

  -. برنامج عالجي مقترح:2

م( بأنييف: م موعيية اإلجييرا ات المن ميية التييي تتضييم  خدميية 9666 مييد السيييد عبييد الييرةم   يعرفييف م 

فيي ةياتيف  مخططة تهدا إلى تقديم المساعدل المتكاملة للفرد ةتى يستطي  ةل المشكالت التي يعاني منها ويقابلهيا

  و التوافق معها. 

ي ذليك باألسيس الدراسة قامت الباة ة بحقتراةف وإعيداده وتصيميمف مهتديية في والبرنامج المقترأ في هذه 

 الخييالي ميي  األعييراى درجييات القلييق واإلكتئيياب  المعرفييي وتقنياتييف المختلفيية لت سييي كي الن رييية للعييالج السييلو

ذي تتم معال تهم بواسطة اإلستصفا  الدموي في مراكز عيالج وغسييل الذهانية( لمرضى الفشل الكلوي المزم  ال

 الكلى بوالية الخرطوم. 

إدخييال العقييل والمنطييق فييي العييالج النفسييي وتفسييير وتايييير األفكييار الخاطئيية  و  -:المعرفييي . العييالج السييلوكي9

يعتميد العيالج عليى تاييير  ة وذليك بايرى تعيديل سيلوكف، ليذاالميريو مي  خبراتيف السيابق الالمنطقية التي يتبناهيا

  .مفاهيم المريو وإعادل تشكيل مدركاتف ةتى يتيسر لف التايير في سلوكف

   -لق:ــ. الق1

 القلق يعني اإلنزعاج م، 3272الرازي بكر  بي ب  بينما عرا م مد  ،يعني بف اإلزعاج واإلضطراب -ة:ـلا

 إصطالةام: 

 عييراى نفسييية  صيياةبفطيير فعلييي  و رمييزي قييد ي ييد ، وتبأنييف ةاليية تييوتر شييامل ومسييتمر نتي يية توقيي  تهديييد خ

 وجسمية، و نف خوا ال مبرر لف وال يتناسب م  المنبهات الخارجية المولدل لف. 

   -. اإلكتئاب:1

 -:لاـة

و كئييب وكئيب، فهي ،اإلكتئاب في اللاة العربية م  مادل كئب وكآبة: تايرت نفسف وإنكسرت م  شدل الهيم وال يزن

 ب وجف األرى تاير وضرب في السواد. نف، وإكتأ ةزوآكاب فالنام، 

  -إصطالةام:

ياطييي المصييطل  مييدى واسييعام ميي  ال ييواهر تمتييد ميي  ال ييزن عبيير األسييى واألعييراى اإلكتئابييية إلييى  

م بأنيف خبيرل  عراضيها ال يزن والتشياؤم، وفقيدان 3229م مد ةمدي ة يار األشكال العنيفة شديدل الوطأل. يعرفف 

ل والشعور بالفشل، وعدم الرضيا، والرغبية فيي إييذا  اليذات، والتيردد وعيدم البيت فيي األميور اإلهتمام، والالمباال

  .واإلرهاق، وفقدان الشهية

   -. الفشل الكلوي )القصور الكلوي(:5

األمير  ،عدم قيدرل الكليية عليى القييام بوظائفهيا بشيكل سيوي : نف هو، م(3229ال سي   الدي  بدر ف عرف 

وهو يعتبر التطور األخيير إللتهياب ال ويضية والكليية الميزم ،  تتم معال تها،ال يال إذا لم الذي يشكل خطرام على 

وآفات ال هياز البيولي اإلنسيدادية.  ،والكلية المتعددل الكبيبات ،و مراى سكري الكلى ،وإلتهاب الكبيبات المرضي

 يتص  هذا المرى ببد  تدري ي بطئ قد يدوم شهورام عديدل. و
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   -الدموي: . اإلستصفاء1

هيو نيو  مي  (، . ،1الدولية،  موق  إرشيادات مرضيى الفشيل الكليوي صيف ة  معلوماتجا  في شبكة ال 

يتم التخلص م  مخلفات اليدم، وتقيوم بتمرييره بواسطتف ي تستخدم فيف الكلية الصناعية، والذ ، نوا  التنقية الدموية

 م   م بحرجاعف منقيام إلى ال سم. ويقوم ، (Dialyser)خارج ال سم ع  طريق جهاز تنقية يسمى 

 مركز  ةمد قاسم لعالج وغسيل الكلى.  -. مراكز عالج وغسيل الكلى بوالية الخرطوم )الحكومية(:7

مستشفى ب  سينا  لعيالج وغسييل وزراعية الكليى. مستشيفى الخرطيوم لعيالج وغسييل الكليى. مستشيفى  م درميان 

 لكلى. لعالج وغسيل الكلى. مركز ب ري لعالج وغسيل ا

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة   .0

 . اإلطار النظري2.0

 يـلوكي المعرفــالج الســـالع: ث األولــالمبح

Cognitive behavior Theropy 

   -تمهيد:

هدفت الباة ة في هذا المب ي  إليى تعريي  العيالج السيلوكي المعرفيي، وتوضيي  األسيس الن ريية التيي  

 ف المختلفة والمتعددل التي  جريت عليها هذه الدراسة. يقوم عليها  نواعف، وتقنيات

   -ة:ـــلمحة تاريخي

وبيرز فيي هيذا السيبيل  يال  نمياذج عالجيية لهيا  ،تزايد االهتمام منذ السيبعينيات بهيذا المن نيي العالجيي

، ويعييد ذلييك (Meichenboum وميشييوبوم  (Ellisس  يواليي (Beck)ئم لكييل ميي  بيييك االريييادل فييي إرسييا  دعيي

. ويعتبير مي   بيرز النميازج العالجيية فيي هيذا اإلت ياه و ك رهيا شييوعآ (A.Beck ج الذي قدمف  رون بييك وذالنم

 here اآلن و، في الوقت الذي يركز فيف علي معارا ومعتقدات الفرد في الهنا منه ام فنيومونولوجيام ومعرفيام معام 

and now) التقنيات السيلوكية لتعلييم الفيرد المهيارات  ببعو ، كسبب في إضطراب الشخصية، فحنف يستعي   يضام

 التي ي ب  ن تتاير بتاير معارفف ومدركاتف ع  ذاتف وع  العالم والمستقبل.

  -تعريف العالج السلوكي المعرفي:

م(، فتطبيقية في صياغة نموذج معرفي معيي  لكيل إضيطراب مي  3221  (Beck) ما وجة ن رية بيك  

  -ا ةدي ام وتعتمد الفكرل ال وهرية في م ل هذه التطبيقات على ما يلي:تلك اإلضطرابات التي تم تناوله

اإلطيار العييام للن ريية المعرفييية: بمعنيى  ن هنيياع ت ييزام فييي ت هييز المعلومييات ينيتج عنييف سيلوع مختييل  (3

 وظيفيام وتوتر مفرى  و كالهما معام. 

تؤدي إلى م يل هيذه الصيعوبات، ويقيوم   ن هنالك إعتقادات معينة تت م  معام في  بنية معرفية  ابتة نسبيام  (9

 المعال ون بالب   ع  اإلعتقادات المختلة وظيفيام وإكتشافها وتقديم تفسير لها. 

   -طرق إعادة البناء المعرفي:

   - . طريقة  ليس في العالج العقالني اإلنفعالي:
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سيان وطبيعية التعاسية واإلضيطرابات يقوم العالج العقالني اإلنفعالي على  عدد م  المسلمات المتعلقة بطبيعية اإلن

   -اإلنفعالية:

 ن اإلنسييان ةيييوان عاقييل متفييرد فييي نوعييف، وهييو ةييي  يفكيير ويسييلك بطريقيية عقالنييية يصييب  ذا فاعلييية  (3

 ويشعر بالسعادل والكفا ل. 

اإلضطراب اإلنفعالي والسلوع العصابي يعتبران نتي ة للتفكير غيير المنطقيي. والتفكيير واإلنفعيال ليسيا  (9

 ي . فاإلنفعال يصاةب التفكير واإلنفعال في ةقيقتف تفكير من از ذاتي وغير عقالني. منفصل

يرج  التفكير غير العقالني، في  صيلف ونشيأتف إليى اليتعلم المبكير غيير المنطقيي، فيالفرد لدييف اإلسيتعداد  (1

 بينها.  لذلك التعلم بيولوجيام كما  نف يكتسب ذلك م  والديف وبصفة خاصة وم  ال قافة التي يعيش

اإلنسييان ةيييوان نيياطق، ويييتم التفكييير ميي  خييالل إسييتخدام الرمييوز اللاوييية. ولمييا كييان التفكييير يصيياةب  (.

 اإلنفعال واإلضطراب اإلنفعالي فيستمر اإلضطراب ما دام التفكير غير العقالني مستمرام. 

األةيدا  وكيفيية  ال تؤدي الوقائ   و ال روا الخارجية إلى اإلضطراب اإلنفعالي بيل اإلت ياه ن يو هيذه (5

 إدراكها والتفكير بشأنها هما اللذان ي ددان هذا اإلضطراب. 

  -:Technigues of (CBT)تقنيات العالج السلوكي المعرفي 

وهييي ومتعييددل، المعرفييي ك يييرل السييلوكي ،  ن تقنيييات العييالج (م3226 ذكيير بتليير المييذكور فييي هيياوت   

وقييد ي تيياج المييريو ألنييوا   ،تشييابهام فييي تقنيييات معينيية علييى الييرغم ميي   ن هنيياع ،تختليي  ميي  إضييطراب آلخيير

 ن كيل إسيتراتي ية  و تقنيية طبقيت التأكيد متعددل. ولك  العالج خالل هيذا البرنيامج ينفيذ بترتييب زمنيي كميا ي يب 

 تقل لإلستراتي ية التي تليها. بطريقة كاملة  م تن

   -ي:منها اآلتك يرل متعددل نذكر تقنيات العالج السلوكي المعرفي 

لعيب اليدور .عليى األفكيار اآلليية السيالبة وإي ياد األفكيار البديلية .التعرااإللهيا .ف  درج. اإلسيترخا تالتعرى الم

جدوليية .ةييل المشييكالت .تأكيييد الييذات .درج  و إزاليية ال ساسيييةالمتييي الت صييي  تطبيقييالتييوتر ال.النمزجيية.وعكسييف

  .ضب  الذات .النشاطات

 يل ألهم األنوا  المطبقة في هذه الدراسة.الشرأ والتفصبوتتعرى الباة ة  

  -:Relaxationاإلسترخا  تقنية . 3

ميل لكيل ، بأنيف توقي  كا(م3222 ويعرفف عبد اللطي  موسيى ع ميان  ،هو  ةد اإلستراتي يات المعرفية 

و نف  ،مع  الهدو  ال اهري  و ةتى النويختل  ، وبهذا المعنى لية المصاةبة للتوتراإلنقباضات والتقلصات العض

مي  ذليك عي  إبيدا   سريره لسياعات معيدودل ولكنيف ال يكي ليس م  النادر  ن ت د شخصام ما يرقد على  ريكتف  و 

م ييل عييدم اإلسييتقرار ال ركييي المسييتمر والييذه   ،كافيية العالمييات الداليية علييى اإلضييطراب العضييوي وال ركييي

 المش ون باألفكار والصراعات. 

   - نوا  اإلسترخا :

 ( وهي:مBlanchard   3226رد ذكرها بالنشا

 ،اإلسترخا  السري   ،اإلسترخا  التقريضي  ،إسترخا  الت كم الرمزي ،فق   إسترخ ،اإلسترخا  التصاعدي

 .برنامج الم اف ة ،التدريب التطبيقي
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الخاصية في هذه الدراسة على نوعي  فق  م   نوا  اإلسترخا  وذلك لل يروا الصي ية ركزت الباة ة  

 ، وضيع  الع يام،الضيع  ال سيدي العياميعيانون مي  و سة، إذ  نهم مرضى مصابي  بالفشيل الكليوي،بعينة الدرا

، وقيد ( دقيائق36 - 5( دقائق إليى  7 - 5و ن  نوا  اإلسترخا  التي تم إختيارها تستارق فترل زمنية قصيرل م   

 إرتخا (. وال تعتمد على تدريبات عقلية معقدل م   شد وعني   تاج إلى م هود عضلي ال ت

  -واألنواع التي أستخدمتها الباحثة في هذه الدراسة هي:

  .إسترخا  الت كم الرمزي ،.إسترخ فق 

 -دقائق(: 36 – 5. إسترخ فق   3

الشد والتوتر العضيلي مي  التمياري ، تقليل الزم  المستارق في اإلسترخا  ب ذا إلى ة تهدا هذه التقني 

 يتنفس بهدو  و ن يسترخي عند ذلك بقدر اإلمكان. تبد  ال لسة بالطلب م  المريو  ن و

بداية م   على الر س مرورام بكل  جزا  ال سم  ،ليةمعالج المريو بحرخا  كل م موعة عض م يوجف ال 

 ةتى  طراا  صاب  القدمي . 

  -( دقائق:7 - 5إسترخا  الت كم الرمزي  . 9

  م  المريو  ن يستمر في نفس الطريقة فيي  رخ( تكرر خمس مرات،  م يطلب  -قبل الشهيق  خذ نفسام

 صمت. 

  رخ(، عيدل ميرات  يم يسيتمر الميريو بمفيرده ليدقائق  -بعد دقيقة يكرر المعيالج ميرل  خيرى  خيذ نفيس 

  خرى. 

  .عادل يمارس إسترخا  الت كم الرمزي مرتي  في ال لسة 

 ليذا  ،يسيتارقف ليسيترخي وجد  ن المريو يفهم تقديراتيف فيي اليزم  اليذي ،في هذه المرةلة م  التدريب

ويبيي  للميريو الت سي  اليذي  ،م  المفيد  ن يعطيي المعيالج تقديراتيف لليزم  المسيتارق فيي اإلسيترخا 

 ي هر في ممارستف. 

  الواجب المنزلي يتضم  ممارسة التدريبات مرتي  في اليوم م  تس يل اليزم  اليذي يسيتارق ليسيترخي

 . ومقدار اإلسترخا  المت صل عليف في كل مره

   - سلوب ةل المشكالت:تقنية . 9

جيهيات عامية عي  كيفيية مسياعدل يت ف ن و تقديم تو ،ةل المشكلة الذي سنتعرى لفتضي  الباة ة  ن و 

يتطلب هذا األسلوب توجييف الميريو ، اإلجتماعي م  خالل تفاعلف ف الشخصية التي تواجهفمشكالت إلةتوا  الفرد

وإمكانيية التاليب عليى مشياكلف فيي تمكنيف مي  إةتيوا  مشيكلتف ال اليية، عالية وتعليميف إسيتراتي يات ف ،بطريقة بنا ل

 المستقبل. 

  -أهم خطوات أسلوب حل المشكالت:

 ،وي ييب  ن تكييون تعاونيييف بييي  المعييالج والمييريو ،التعييرا علييى مشيياكل المييريو وت ديييدها -الخطوووة األولووى:

 هها المريو م  ت ديد كل مشكلة بوضوأ ودقة. والهدا منها هو إستخالص قائمة مكتوبة بالمشكالت التي يواج
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 سييلوب ةييل المشييكلة ي يياول بقييدر إذ  ن معرفيية مييؤهالت المييريو واسييتخدام مهاراتييف، ي ييب  -الخطوووة الثانيووة:

الشخصيية ومقدرتيف عليى التاليب عليى المشياكل بصيورل خبراتيف والتي تضيم  ،اإلمكان إستخدام مهارات المريو

  .يزات يمك   ن تكون صعبة الت ديد في  وقات الشدل،والممخاصة، و ن هذه المقدرات 

ال صول عليى معلوميات مي  مصيادر  خيرى، إذا كيان هنياع  قربيا ،  صيدقا ، يمكينهم  ن ي ب  -الخطوة الثالثة:

ال صول عليى موافقية الميريو فيي هيذا الضروري المريو وم  مشكالت بمعلومات إضافية ع  المعالج يمدوا 

 األمر. 

إن النقطية األهيم الميريو  ماليية، اجتماعيية...إلخ(، د مشياكل يت دي ب  -:(قابلية حل المشكلة: )الخطوة الرابعة

كون متداخلة وم  ذليك تألنها قد ألول الواض  للمشاكل، اهو التعري   ، ل المشكلةالفعال لسلوب األالمعقدل في و

 .فحن مشاكل المريو قد ال ت ل في بادئ األمر

  -ا :ــتقنية ف  اإلله. 1

  صيل  ك ر ما يمك  .يعلم المريو اإلنتباه لهدا معي  يضعف لنفسف بتفا التركيز على الهدا: . 3

 .ف يعلم المريو التركيز على م يطف ككل ويستخدم ةواس وعي اإلةساسيس: . 9

 ات ذهنيةتدريب . 1

  لسارل.الذكريات والخياالت ا . .

  اصيةالنشاطات اإلمتص . 5

  -ألفكار اآللية السالبة وإي اد األفكار البديلة:التعرا على اتقنية . .

عالجية تقوم على ظائ  التعليم المعرفي السلوكي التيي تهيدا إليى وسائل . وقد إعتمد هؤال  المعال ي   

  -مساعدل المرضى على اآلتي:

فيرد ات الالتيي تتضيم  تصيور، وما تتضمنف م  ت ريفات إدراكيية، والسالبةاآللية التعرا على األفكار  (3

والتي يستخدمها لتايير المواق  واألةيدا  بصيورل تيؤدي إليى  ،وع  نفسف ،فع  العالم، وع  موقفف من

 .اإلضطراب المزاجي والسلوكي

خاصية القليق  ن التوترات واإلضيطرابات النفسيية،  (Beck)ك يوب (Ellis) ليس  ىوفي هذا اإلطار ير (9

الشيخص فيي ذاتيف وفيي المواقي  التيي   خاللهيا ميواإلكتئاب ال يمكي  عزلهميا عي  الطريقية التيي يفكير 

 يتعامل معها. 

 عبارات إي ابية.  يردد المريو لنفسفوذلك بأن  :الت كم في األعراى (1

  فكاره. بالدخول في مواق  ةية مناقضة تقييماتها لتقييمات الفرد ومناقضة األفكار السالبة  (.

  والتفسير وغيرها. إنقاص األفكار السالبة ع  طريق تقديم المعلومات والشرأ  (5

  -تقنية جدولة النشاطات:. 5

ة بالذات وذلك برصد التايرات المزاجية المصاةبة لمستوى النشاط بمراقبتقنية جدولة النشاطات هي مهمة ترتب  

اط بمقيياس ويقييم الميزاج المصياةب ليذلك النشي ،تسي يل ميا يقيوم بيف الميريو مي  نشياط سياعة بسياعةم  خيالل 

 يطلب م  المريو،الت كم ومدل إهتمامف، ةي    م تس يل المقدرل على(، 366إلى  36متدرج م   
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قيية مسييتوى النشيياط المتييدني ب هييور وبييذلك يعييرا عال ، ن يقيييم مييدل ت كمييف وإن ييازه فييي المهميية المطلوبيية منييف 

 اإلضطراب النفسي، وبعدها نش   المريو لتخطي  وجدولة األنشطة التي ت س  ةالتف المزاجية. 

  - سلوب تأكيد الذات:تقنية . 0

  -لخص عادل عبد هللا  مرج  سابق(  ساليب تأكيد الذات فيما يلي:وفي هذا الصدد 

ا ت التعبييير التييدريب علييى إةييدا  إسييت ابات بدنييية مالئميية:ييير ال يير عيي  اليير ي وتأكيييد األنا.التعب ، سيياليب لف ييية

قنيية تن واإلرتبياع التعميم،ااضيبة مي  قوتهيافعياالت اآلخيري  الإن ت رييد، التأكيد السلبي ،البدنية المناسبة

  ضب  الذات

 

 لقـالق: نياـالمبحث الث

   -تعريف القلق:

  -لغـة:

( القلق  قلقيام( فيي بياب تعيب وإضيطرب،  قلقيف الهيم  ي  زع يف.  كميا مرج  سابقعرا  ةمد ب  م مد الفيومي  

ويقال بات فيالن ( م  باب طرب فهو قلقام ، القلق يعني اإلنزعاج و قلق(م3270 عرفف م مد ب   بي بكر الرازي 

 لقف غيره. قلقام  ي  ق

   -:إصطالحـا  

، لقيد وجيد علميا  الينفس صيعوبة فيي تعريي  القليق مصيطل ام بيأن يكيون (م9663 كاميل سهير جا  في  

 نييى اإلصييطالةي للقلييق ميينهم الييدبا ولكيي   شيياروا إلييى المع ،م ييددام بشييكل إجرائييي ومتكامييل ك يياهرل نفسييية

، عكاشية م(3220  السيباعي وعبيد اليرةيم  م(3267 فهميي مصيطفى  م(،3260عبد الرةم    سعد ،(،م3269 

  -، ةي   كدوا في تعريفاتهم وبتعبيرات مختصة على المضامي  التالية:م(3226 

 وجود ةالة م  التوتر وعدم اإلستقرار. وجود ةالة م  التوجس وعدم اإلرتياأ إزا  ةواد  المستقبل. 

   -صعوبات عديدل تكش  ت ديد نسبة إنتشار القلق منها: -ةصائيات القلق:معدالت وإ

صييعوبة تشييخيص القلييق ةييي  يصييعب وضيي  ةييدود فاصييلة بييي  القلييق الطبيعييي  و المييرى وإخييتالط  (3

 تشخيصف بأمراى عضوية ونفسية.

 ال طلييب المسيياعدل والعييالج، فهييم غالبييام عييدم توجييف المصييابي  بييالقلق عييادل إلييى عيييادات الطييب النفسييي ل (9

لهييذه لمييا النفسييي، الطبيييب التوجييف إلييى ي يياولون التعييايش معييف دون النفسيييي  ويييذهبون إلييى األطبييا  

  .ةساسية اجتماعيةم  ألمراى ا

   -تصنيف القلق:

رد في دليل التصني  التشخيصيي واإلةصيائي لرميراى واإلضيطرابات النفسيية والعقليية فيي طبعتيف و 

  -ع  ال معية األمريكية للطب النفسي  ن إضطرابات القلق هي: (DSM-IV)م، .322الرابعة الصادرل في عام 

إضييطراب الهليي   .(ميي  األميياك  العاميية يالخييوا المرضيي فوبيييا  اب الهليي  غييير المصيي وب بيياإلجوراإضييطر

المصيي وب بيياإلجوار فوبيييا. الخييوا المرضييي ميي  األميياك  العاميية بييدون تيياريخ ميي  إضييطراب الهليي . مخيياوا 

 االجتماعي. إضطراب الوساوس القهرية المتسلطة.  مرضية م ددل.الخوا
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 International Classification of Mental andمييا ورد فييي التصييني  العييالمي العاشيير ك 

Behavioural Disorder) (I C D,10)  بات م،.  ن إضطراب القلق يصن  كأةد اإلضطرا3229الصادر في

  -آلتي:جسدية الشكل وهي كاالعصابية المرتبطة بالكرب و

إضييطراب القلييق الرهييابي. رهيياب السيياةة  ات ييدا (.دون إضييطراب الهليي . ميي  إضييطراب الهليي . الرهيياب 

إضيطراب ب الهلي   القليق النيوابي اليدوري(.  خرى غير م دد. إضطرا االجتماعي. الرهاب الم دد المنفرد

 غير م ددل.  القلق العام. إضطراب القلق واإلكتئاب المختل . إضطراب قلق مختل  آخر.  خرى

   -كما تعددت  ساليب علما  النفس في تصني  القلق في  ال ة إت اهات رئيسية:

  -تصني  ةسب السبب:ال

قد  ،ي  إعتمد  ص اب هذا االت اه على ت ديد المصدر الذي ي ير القلق م  ةي   نف داخلي  م خارجية 

  -تصني  القلق على  نف:، (م3227م( وةامد عبد السالم زهران  .322عبد الرةم    ور سعد 

 قلق خارجي، عندما يكون مصدر التهديد والخطر م ددام في البيئة التي يعيش فيها الفرد.  (3

قلق داخلي، وعادل ميا يكيون مصيدر التهدييد نياب  مي  داخيل الفيرد عليى شيكل مخياوا ال مبيرر لهيا وال  (9

الفرد ت ديدها كما  نهيا تتايير مي   وفي ك ير م  األةيان ال يستطي  ،تتناسب م  متايرات البيئة المختلفة

 فترل إلى  خرى مسببة اإلضطراب وعدم اإلستقرار. 

  -التصني  ةسب طبيعة القلق:

  -، يصن  فرويد القلق إلى  ال ة  صناا هي:م( وم مد ع مان ن اتي  (.322 وض  عبد المنعم ال فني  

 القلق الموضوعي  و الطبيعي. القلق الواقعي: وهو إست ابة لمهدد خارجي م دد، ويدعى  يضام ب (3

 وهو نتاج الصرا  بي  متطلبات الهو والواق . : القلق العصابي (9

 القلق الخلقي: وهو نتاج تأنيب األنا األعلى على فعل يتعارى معها.  (1

  -التصني  ةسب األعراى والصورل السريرية:

لشخص ع  إضيطراب القليق، عتمد  ص اب هذا اإلت اه على الصورل السريرية التي يعبر م  خاللها اإ 

إختلفيوا  يضيام فيي طريقية التصيني ، ةيي  صين  كيل مي  اليدبا  بالرغم م  توجد القاعدل التي يستندون إليها فقد 

  -، القلق سريريام إلى نوعي :(م3226 ، عكاشة (م3261 

نهييار ال يادل، الخوا والهل  وقد  طلق عليها الدبا  نوبة اإلقلق ال ادل وتتميز  عراضها ب الة، نوبات ال (3

 عدم القدرل على السكون م  صعوبة التنفس...إلخ. ووتتميز بالتوتر الشديد وإضطراب ةركي عضلي 

ةالة الرعيب:  بيرز ميا يمييز هيذه ال الية السيكون وال ميود وإرت ياا اإلطيراا وتصيبب العيرق وعيدم  (9

 القابلية للكالم  و الصراخ. 

د الذي يستمر  يامام وي هر عليى شيكل إرهياق عيام، بيرود متالزمة إعيا  القلق: وهو نتاج ع  القلق ال ا (1

  وب   في اإلست ابة ال ركية. ،في التعبير، التبلد في المشاعر والتفكير

  -القلق المزم :

إليى القليق إليى  ن إسيتمرار القليق ال ياد لفتيرل طويلية ييؤدي بيف  مرجي  سيابق(، وعكاشية يعتبر اليدبا ،  

  -في: وتتم ل  عراضفالمستديم المزم ، 
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  عراى جسمية وفسيولوجية.  عراى نفسية.  عراى سيكوموماتية  نفس جسمية(. 

  -منها:تمهد وتساعد على ظهوره و عراضف، قد وامل التي يرتب  القلق لدى األفراد بم موعة م  الع 

  -. الورا ــــة:3

لعصيبي اليالارادي ال هياز ا،  ن هناليك دراسيات   بتيت وجيود تشيابهة فيي (م3226  شار  ةمد عكاشية  

دت ،  ن الدراسيات  كيم(3222زهيير السيباعي   ضياا ووالداخليية ليدى التيوائم. وإست ابتف للمنبهيات الخارجيية، 

مميا يوضي   ن قيوى  ،ة  ك ير داللية إذا ميا قورنيت بم موعيات مي  غيير التيوائموجود اإلصابات لدى التيوائم عامي

 الورا ة ت هر تأ يرها لدى مرضى القلق. 

  -داد النفسي  الضع  النفسي العام(:. اإلستع9

،  ن الشعور بالتهديد الداخلي  و الخيارجي اليذي تفرضيف بعيو (م9666  مد السيد عبد الرةم  ذكر م 

 ال روا البيئية بالنسبة لمكانة الفرد و هدافف لها   ر كبير في ظهور القلق. 

  -. الضاوط النفسية:1

لضاوط البيئية  صب  متفقام عليف، وقد  عتبر مصيادر الضيا  ،  ن   ر ام(3222  وض  زهير السباعي  

  -تكم  في اآلتي:

 التعرى للتهديد، فقدان الوظيفة، فقدان الص ة، الطالق،...إلخ.  مصادرها -ط المباشرل:والضا

وتتبيادالن الشيد فيي إت ياهي  وتيان متضيادتان ت تاجيان إليى إشيبا ، تصيار  قةي  ت  -الضا  المرتب  بالصرا :

 ن الشيعور  ا، ةول   ير الضياوط ويعتبير(م3222 ، م  زهير السباعي (م9663 ويتفق فاروق السيد  ،اكسي متع

  .صاب يؤدي إلى القلقعبالكرب والمشقة  و ما يسمى باإلن

  - ن  سباب القلق تكم  في:إعتبرا ةي  م(، 3222 السباعي م(، و3226م مد م روس  كالم م   اوقد إتفق   

  ال روا الضاغطة. (3

 طاقة الفرد الذاتية (9

  ( ضاوط داخلية.        

هييو رد فعييل  ، وقييد  عتبييرا  ن القلييق فييي جييوهرهب( الضيياوط الخارجييية: تتم ييل فييي ظييروا البيئيية وال يييال       

  .للعوامل ومؤ رات داخلية  و خارجية ضاغطة

 ". 1." اآلية  ولم  صبر وغفر فحن ذلك لم  عزم األمور( الشورىولقولف تعالى: 

 ن إصيابتف سيرا  شيكر فكيان خييرام ليف  ،في قولف صلى هللا عليف وسلم:  ع بام ألمر المؤم   ن  ميره كليف ليف خييرو

 فكان خيرام لف(. رواه مسلم صبر وإن  صابتف ضرا  

  - عراى القلق:

،  ن   عييراى القلييق تنشييأ ميي  زيييادل فييي نشيياط ال هيياز العصييبي (م3222 ذكيير  ةمييد شييوقي وآخييرون  

م، ومي  وي(، ومي   يم تزييد نسيبة األدرينيالي  والنواردينيالي  فيي اليدوعية  السييمبتاوي والباراسييمبتانالالارادي ب

السيكر   ظ العينان وتزييد نسيبة وي  ن يرتف  ضا  الدم، وتزيد ضربات القلب، وتعالمات تنبيف ال هاز السيمبتا

  ج  األطراا.لق، و ةيانام تر، م  ش وب في ال لد وزيادل العرق وجفاا ال في الدم
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ويية عوزيادل ال ركيات الم ،الشعر ، ووقو ك رل التبول واإلسهالالباراسيمبتاوي فأهمها:  ما ظواهر نشاط ال هاز 

 اعراى القلي ما يلي :في النوم. والهضم وإضطرابات الشهية  اتم  إضطراب

التركيز وك رل النسيان، خيوا سرعة اإلست ارل، ال ساسية المفرطة، صعوبة  : وتتم ل في والم: األعراى النفسية

الميرى، الخيوا مي   مبهم ال مصدر م يددام ليف، التيوتر وعيدم اإلسيتقرار وك يرل ال ركية، الخيوا مي 

 ، فقدان الشهية. ال نون

  -وتتم ل في إضطرابات األجهزل التالية: : انيام: األعراى الفسيولوجية

ئ، إمساع، إسيهال. ال هياز الااخ وعسر الهضم، ي. ال هاز الهضمي: صعوبة البل ، إنتفال هاز القلبي الدور

 . الادد الصما ال هاز التنفسي ال هاز العصبيالبولي التناسلي. 

ويعنيي بهيا األميراى العضيوية التيي يسيببف  و يلعيب القليق فيهيا  : ال ام: األعراى السيكوسوماتية  النفس جسيمية(

التعرى إلنفعاالت القلق النفسيي و هيم هيذه  دورام هامام،  و األمراى العضوية التي تزيد  عراضها عند

  -األعراى:

ل، إرتفا  ضا  الدم، الذب ة الصدرية، جلطة الشرايي  التاجية بالقلب، الربو الشعبي، روماتيزم المفاص 

، القولون العصبي، الصدا  النصفي، فقيدان إل ني عشردل الدرقية، قرةة المعدل واالبول السكري، زيادل إفراز الا

 ية، البهاق، تساق  الشعر وغيرها. ي، ةب الشباب، األكزيما، اإلرتكارالعصب الشهية

  -تشخيص القلق:

 ما الف ص النفساني فاللتأكيد مي   ن ظياهرل القليق نفسيية ومسيتقلة وليسيت عرضيام  انوييام لميرى نفسيي  

مي  ،  مرجي  سيابق(م   مد السيد عبد اليرةبكر  و فصام المراهقة، وقد إتفق موخاصة الفصام الم ،آخر كالفصام

وذليك مي   ،إال  نف إشترط توفر  عراى القلق وكذلك وضوأ مصادر القليق بشيكل خياصعكاشة  مرج  سابق(، 

 خالل الطرق اإلستقصائية المختلفة ومنها الت ليلية واإلسقاطية وغيرها. 

  -لق:ــــــآل القــم

ؤ الييذي يت ييدد علييى ضييو  بداييية بييأن المييآل يتضييم  التنبيي( م3226  مييد عبييد الييرةم  ةمييودل  وضيي  م 

وتوافقيف وبيئتيف  ،وطريقة عالجف وشخصيية الميريو ،ومكاسبف وف صف وتشخيصف ،و سبابف و عراضف ،المرى

وظروا ةياتف وص تف العامة، و ن عملية ت ديد المآل تهدا إلى توجيف وت سي  عملية العيالج فيي ضيو  الميآل 

 قدر م  الن اأ. المتوق  وت ديد  نسب طرق العالج لت قيق  كبر 

،  ن مآل  ي  عراى مرى نفسيي  و عقليي (م3226 ، وم مود ةمودل (م3227  ضاا  ةمد عكاشة  

  -يكون  فضل في ال االت التالية:

كلما كانت بدايية الميرى مفاجئية وةيادل. كلميا كيان ظهيور الميرى ةيدي ام ومدتيف قصييرل قبيل بيد  العيالج  بسيتة 

بدقة وعرا سبب مع ل واةد. عندما ال توجد عوامل ورا ية في األسرل. كلما  ةإذا عرفت األسباب المهيئ شهر(. 

كانت األهداا والمكاسب األولية وال انوية مي  الميرى قليلية. إذا كيان التشيخيص دقيقيام. إذا بيد  الميريو العيالج 

 مييل المييريو مبكييرام قبييل بييد   ي تييدهور فييي الشخصييية. إذا كييان العييالج سييليمام وبأسييلوب الفريييق الطبييي. إذا ت

 مسئولياتف في العملية العالجية وكان تعاونف صادقام. 
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 ابــاإلكتئ: الثـث الثالمبح

   -تمهيد:

وإصيطالةام، مفهيوم اإلكتئياب،  سيباب اإلكتئياب،  ،تتناول الباة ة في هذا المب ي  تعريي  اإلكتئياب لاية 

   ،  هم الن ريات المفسرل لإلكتئاب. عراى اإلكتئاب، تصني  اإلكتئاب

  -مقدمة:

راضييف فييي كتابييات المصييريي  منييذ ف يير التيياريخ وذكييرت  ع (Depression)عييرا مييرى اإلكتئيياب  

عنييد العييرب،  ابيي  سييينا (، وفييي الييوان الشخصيييات المكتئبيية التييي وردت فييي   واإلغريييق والبييابليي  والقييدما

.  ما األب يا  العلميية التيي مسرةيات شكسبير، و خيرام في قصص القرني  ال ام  عشر والتاس  عشر الرومانسية

 تناولت هذا اإلضطراب فيعود عهدها إلى القرني  الماضيي . 

 -:تعريف اإلكتئاب

  -ة:ـلغ

،  ن م(3265سيليمان الطبرانيي كميا جيا  فيي  ةميد عبيد الم ييد  ، م(3275نديم مدغشيي   ورد كل م   

  .اإلنكسار وسو  ال الالمعنى اللاوي لإلكتئاب والمشتق م  الفعل اكتأب هو ال زن والام و

   -ا :ـإصطالح

تمل علييى تشيي عييراى إكلينيكييية،  ن اإلكتئيياب يشييير إلييى زمليية  ،Cambell م(،3266   وضيي  كامبييل 

وصعوبة التفكير م  تأخر ةركي نفسيي. وقيد يختفيي التيأخر  ةنخفاى المزاجي ووجود مشاعر اإلستيا  المؤلماإل

 وساوس. الق  و قلالال ركي النفسي إذا كان الفرد يعاني م  

   -لإلكتئاب تعريفات كثيرة أذكر منها:

م(، بأنيف هيو ال الية التيي يعياني فيهيا الفيرد مي  ميزاج منقيبو، وفقيدان .322عرفف سعد عبد اليرةم    

 اإلهتمامات والمتعة والترفيف ع  النفس، وإنخفاى في الطاقة يؤدي إلى زيادل التعب وخمود النشاط. 

م(، بأنييف هييو ةاليية ميي  فقييدان ال يوييية واإلهتمامييات، ونقييص الطاقيية 3226كمييا عرفييف م مييد م ييروس   

 .  وتمني الموت  ةيانام  والشعور بالتعب، واإلنس اب م  النشاطات اإلجتماعية والوظيفية

   -وقد تضمنت تلك التعريفات العناصر التالية:

   -مفهوم اإلكتئاب:

ر بهيا الفيرد وليو بصيورل مؤقتية وعيابرل فيي قيد يشيع ،اإلكتئاب ك الة م  الشعور لون م   لوان المزاج 

 و  ،اللذل والسيعادل  يال والشعور بها كم يرات تبع  علىةياتف،  ن اإلنسان الطبيعي لديف القابلية إلدراع  ةدا  ال

 واإلنقباى واأللم. على النقيو تبع  على ال زن

يؤكييدون  ن كافيية مفيياهيم ا  واإلت اهييات ن ييو تفسييير اإلكتئيياب، ولكيي  مع مهييم هنالييك تعييارى فييي اآلر 

وقيد  شيار ال  يار وهيولمز  ،اإلكتئاب تضمنت الدالئل الضرورية لكي ت عل منف إضطرابام نفسيام في المقيام األول

Holmes  إلى  ن مصطل  اإلكتئاب يستخدم للداللة على  ال ة مفاهيم (م3227 عبد الم يد م مد المذكوران في ،

  - ساسية هي:

 فيها ال زن الشديد واليأس نتي ة إلةباط وفشل.  وي هر ،المزاج المضطرب (3
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وتتضييم  المييزاج المضييطرب وكافيية  عييراى اإلكتئيياب الوظيفييية  Syndromeاإلكتئيياب كمتالزميية  (9

 والبدنية. 

 ألعراى البدنيية باإلضيافة إليى مشياعر الع يز والييأس التيي تصييباإلكتئاب كمرى بما فيف متالزمة ا (1

 عمالف اليومية جزئيام  و كليام.ده ع   دا  واجباتف و عقالمريو وت

   -تصني  اإلكتئاب:

م .322عييام   (DSM, IV)ورد فييي دليييل التصييني  التشخيصييي واإلةصييـائي للرمييراى العقلييية  

(American psychiatric diagnostic statistcal manual for mental disorder)   ن اإلكتئيياب 

  -يصن  ضم   ضطرابات المزاج وهي:

اب األساسييي. نوبيية الهييوس  النوبيية المختلطيية(. نوبيية الهييوس ال قيقييي. اإلخييتالالت  و اإلضييطرابات نوبيية اإلكتئيي

(  نائيية القطبيية، واإلخيتالل المزاجيي اليذي Mood disorderالمزاجية،  اإلضيطرابات اإلكتئابيية واإلخيتالالت 

  يرج  ل الة طبيعية عامة. اإلختالل المزاجي الذي يق  لتأ ير مادل  و عقار.

 World Health)كميييا ورد فيييي التصيييني  العالميييـي العاشييير لإلضطيييـرابات العقلييييـة والسيييلوكية  

International Classification of Mental and Behavioural Disorder) (I C D,10)  يصين  ،

  -اإلكتئاب ضم  إضطرابات المزاج وهي:

 نوبة اإلكتئاب الخفي .  (  3

 اى جسمانية. دون  عراى جسمانية. م   عرب

 نوبة اإلكتئاب المتوس .  ( 9

 بدون  عراى جسمانية. م   عراى جسمانية. 

 نوبة اإلكتئاب ال ادل بدون  عراى ذهانية.   ( 1

 .  نوبة اإلكئتاب ال ادل م   عراى ذهانية.   ( .

   -العوامل واألسباب المرتبطة بظهور اإلكتئاب:

د  سييباب اإلكتئيياب، وشييأن اإلكتئيياب فييي ذلييك شييأن بقييية تنوعييت الن ريييات واآلرا  التييي ةاولييت ت دييي 

القضايا النفسية األخرى، على الرغم م   ن مرى اإلكتئاب هو  ك ر األمراى النفسية والعضيوية إنتشيارام إال ان 

الطييب ال ييدي  لييم يتوصييل إلييى معرفيية كافيية األسييباب المباشييرل وال قيقييية لإلصييابة بييف، ولكيي  توجييد ن ريييات 

  -لى بعو  سبابف. و هم هذه العوامل هي:ومالة ات تدل ع

  -. العوامل الورا ية:3

   . همية العامل الورا ي في نشأل اإلكتئاب وذلك م  خالل مورو ات سائدل ذات تأ ير غير كامل

   -. العوامل التكوينية:9

وجيود إرتبياط  وجود إرتباط بي  التكوي   و النم  ال سماني والسمات الشخصيية واإلضيطرابات النفسيية، وت دييد

 بي  نشأل وظهور اإلكتئاب و ص اب البنية المكتزل  و البدينة. 

  -. العوامل العضوية والفسيولوجية:1

 العصبي، وتفاعالت كيميا  ال سم. العوامل العضوية والفسيولوجية ترتب  بعمل الادل الصما  وال هاز
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   -أعراض اإلكتئاب:

  -:على ملتتش ن  عراى اإلكتئاب ، م(3226 اشة عكم(،  ةمد 3227م مد م مود ةمودل   وض   

 األعراى السلوكية.  األعراى الفسيولوجية.  . األعراى النفسية. ال الة المزاجية والوجدانية 

  -:والوجدانية . األعراى المزاجية3

سيار يتميز الميزاج اإلكتئيابي بيال زن والسيوداوية، وعيدم القيدرل عليى اإلسيتمتا  بمبياهج ال ييال، مي  إنك 

 نوبات متكررل م  البكا . وةالة م  اليأس وال ز  واإلنقباى، الفرد النفس وهبوط الروأ المعنوية، ويعيش 

  -. األعراى النفسية:9

وعييدم القييدرل علييى  ،وقليية اإلنتبيياه والسييرةان ،وتبييدو فييي هيئيية مميييزل ميي  الييب   -إضييطراب الوظييائ  العقلييية:  .

  .اإلست ابة اإلنفعاليةالتركيز وإختفا  سرعة البديهة وضع  

رار ، وإجتيييم األمييور، وتعمييوتبييدو فييي اإلجهيياد الشييديد عنييد التفكييير فييي  بسيي  األشيييا  -إضييطراب التفكييير: ب.

 مضاعفاتها.

وتعني اإلةسياس بفقيدان  و غيياب  ةيد  عضيا   ،ويالب على مرضى اإلكتئاب ضالالت العدمية -الالت:ـالض .ج

  .ن ر سف فار  و ن المخ إختفىو المريو إوقفف ع  العمل، وقد يشكال سم  و ت

و نيف ليم يعيد  ،وليم يعيد يشيعر بالمبياهج السيابقةيشيعر الميريو بأنيف قيد تايير،  -والعالم الخارجي: نية. إختالل اآلد

 يشعر باأللم  و السعادل، و ن العالم م  ةولف قد تاير  يضام. 

وعيادل ميا  ،ب بعيو الهيالوس السيمعية والبصيريةوت هر  ةيانيام ليدى مرضيى اإلكتئيا -. الهالوس والخداعات:هـ

 . تواها م  م توى تفكيره السوداوييتوافق م

  -األعراى الفسيولوجية:. 1

إلكتئياب إضيطراب السييد  مرجي  سيابق(،  ن ا  ميد ةمد عكاشة  مرجي  سيابق(، ويتفيق معيف ميواصل  

 (وس، وخاصية  الهيبيو  الميالدما  سببف إضطراب الموصالت العصيبة في مراكز اإلنفعال في ،فسيولوجي  ولي

  .والمخ ال شوي

  -: األعراى السلوكية:.

 .وم مل سلوكف، وينعكس ذلك على م هره الخارجي يؤ ر اإلكتئاب على م مل ةيال الشخص المصاب 

   -تشخيص اإلكتئاب:

،  ن تشيخيص اإلكتئياب عمليية يشيترع فيهيا Willson and O'leary م(،.322  وولري  وض  ولس  

كتئاب م  خالل م موعية مي  مريو نفسف وم تمعف الذي ي ي  بف، والطبيب المعالج، ويمك  تشخيص ةالة اإلال

 والتي توةي بأنها ةالة إكتئابية.  ،التي يشعر بها المريو األعراى

وض   ال ة شروط لتشيخيص اإلكتئياب  Baserzم(،  ن باسيرز 3226ض  ةامد عبد السالم زهران  و 

  -الخالص:

 ية التي يعيشها المريو.  و متعلقام بالت ربة ال يات ن يكون م توى اإلكتئاب متماشيام،  (         

 . ال ياتية ب(  ن الكآبة لم تك  لت د  دون تلك الت ربة 

 ج(  ن  عراى اإلكتئاب تختفي وتزول بزوال األعراى.  
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   -مــــآل اإلكتئاب:

  -: ما العوامل التي تسئ إلى مآل اإلكتئاب فأهمها

 وخاصة المتناوبة م  نوبات الفرأ. النوبات المتكررل،  (3

 سنة عند بداية اإلضطراب.  56زيادل س  المريو ع   (9

 م ل توهم العلل البدنية، إختالل اآلنية،  عراى فصامية.  ،ظهور  عراى إكلينيكية مميزل (1

 

 وي ــل الكلـــوالفش يالجهاز البول: عـالمبحث الراب

   -تمهيد:

 يي  سييوا تسيتعرى الباة يية بحختصييار ال هيياز البيولي ومكوناتييف، الكلييية ومكوناتهييا وآلييية فيي هييذا المب 

عملها ووظائفها، كما تستعرى الفشل الكليوي تعريفيف،  نواعيف، مسيبباتف،  عراضيف وطيرق عالجيف، العالقية بيي  

 القلق واإلكتئاب ومرضى الفشل الكلوي. 

وال يييالبي   (Kidneys)يتيييأل  مييي  الكليتيييي   م(  ن ال هييياز البيييولي3229 بيييدر اليييدي  ال سيييي  ذكييير  

(Ureters)  والم انيية(Bladder)  واآلةليييل(Urethra) تقييوم الكليتييان بتشييكيل البييول ميي  خييالل رشيي  الييدم فييي .

، (Urinary Bladder)مصافي م هرية تدعى الكبيبات  النفرونات(، يمر البول عبر ال البي  لينقاله إلى الم انة 

 في   نا  عملية التبول.  (Urethra)لتطلقف بعدها عبر اآلةليل التي تختزنف مؤقتام 

   -الكليتان:

تق  الكليتان على جانبي العمود الفقاري، خارج الت وي  البطني، وتكون الكلية اليسيرى  عليى قلييالم مي   

ريييق اليمنيى. إذ تعتبير الكليية اليسييرى العضيو األساسيي اليذي يقييوم بتخلييص ال سيم مي  فضييالتف وطرةهيا عي  ط

 البول. 

 -الحالبان:

يخرج م  كل كلية ةالب ويصب كالهما في الم انة، يبد  ال الب م   على باإلمتداد القمعي الشيكل اليذي  

يسمى ال ويضة، والذي يق  جز  منف داخل بنية الكلية، بينما ي هر ال يز  اآلخير خارجهيا عنيد منطقية النقيير مي  

سييم ويقي  نصييفف فييي 95الشيياةب اللييون. يبلي  طييول ال اليب ةييوالي الكليية يقييبو  سيفل ال ويضيية مشييكالم ال اليب 

  .ت وي  البط  ونصفف اآلخر في ال وى. يتشكل جدار ال الب السميك م  طبقة مخاطية داخلية و خرى عضلية

  -المثانة:

هي عضو عضلي  جوا يق  ت ت الصيفاق فيي  سيفل المنطقية األماميية مي  ال يوى، تبيدو الم انية فيي  

كرويية مي  بعيو التعيديالت التيي تيدخل فيي شيكلها، فتبيدو واجهتهيا العلييا مسيط ة  (X – Ray)صيورل األشيعة 

بسبب  قل األةشا  عليها، كما قد تبدو هذه الواجهة منخفضة قليالم عند المر ل ال امل، بسيبب  قيل ال ميل، ويخيرج 

 م   سفلها إالةليل. 

   -األحليل:

الخارج، وهو يختل  م  ةي  ال  م بي  الذكر واألن ى، يمتيد هو القنال التي ت مل البول م  الم انة إلى  

 ، Prostateسنتميترام م  الم انة ليدخل جسم المؤ ة  96األةليل عند الذكر البال  
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ةي  ينضم إلى األقنية التناسلية مشكالم عندها ممرام للبول والمني في آن واةيد، بينميا يكيون  ةلييل األن يى قصييرام  

 رات ويمتد م  الم انة إلى الخارج ةي  يفت   مام فت ة المهبل مباشرل. سنتميت .يبل  طولف 

   -النسيج الداخلي للكلية:

  -هو ال ز  الوظيفي م  الكلية وينقسم إلى عدل  قسام: 

   -القشرة الخارجية:

هي القسم الذي يق  مباشرل ت ت م ف ة الكليية وي يي  بالمنطقية النخاعيية الداخليية، ت يوي هيذه القشيرل  

 جسيمات المبيو التي تقوم بدور المصفال  فلتر( فتنقي الدم م  الفضالت. 

   -المنطقة النخاعية: 

(  شيكال هرميية تسيمى  هيرام ميالبيو، تبيدو لنيا رؤوس األهيرام مت هية 36 - 6هي منطقة ت وي م    

لتيي ت ميل البيول مي  عبير هيذه المنطقية تمير األنابييب البوليية ا ،ن و الصرل، بينميا تسيتلقى قواعيدها عليى الصيرل

 جسميات مالبيو إلى الكؤوس. 

   -الكؤوس:

( كؤوس، تصب فيها األنابييب البوليية التيي ت يري داخيل األهراميات، عبير كيل 36 - 6يبل  عددها م    

فت ة ت م  هذه الكؤوس البول لتفرغف في ال وى الكليوي، وهيو المنطقية الهرميية الشيكل التيي نراهيا تخيرج مي  

 انب األوعية الدومية واألعصاب. صرل الكلية إلى ج

  . جسم مالبيو       

ب. األنبييوب البييولي: ويمكننييا رؤييية هييذا األنبييوب فييي  جييزا  عييدل م ييل األنبييوب المتعييرج الييدائري، واألنبييوب      

 المتعرج القاصي. 

  -كيفية وصول البول إلى المثانة:

ال ييام  الييذي يسييتقبل البييول ميي  عييدل نفرونييات بعييد عبييور البييول فييي األنبييوب المتعييرج القاصييي، يييدخل األنبييوب 

اليذي  Belliniليقوص بف داخل اللب ةي  يصب م   نابيب جامعة  خرى، فيي  نبيوب  كبير يسيمى  نبيوب بللينيي 

يصب بدوره في  ةد الكؤوس. تنتهي الكؤوس إلى ال وى الكليوي الذي ي مل البول إلى ال اليب، فينطليق ةاليب 

ن فيي الم انية ةيي  يت مي  البيول، تعيود الم انية لينطليق البيول عبير األةلييل إليى م  صيرل كيل كليية ليصيب اإل نيا

 الخارج   نا  عملية التبول. 

يدخل الدم م  القلب إلى الكلى ع  طريق الشريان الكلوي. يتم تن يي  اليدم عي  طرييق ميروره  -آلية عمل الكلية:

العاملية فيي الكليى. الفضيالت التيي تميت تصيفيتها خالل مصفات الدم  و ما يسمى الكبيبات الكلوية وهي الوةيدات 

ع  طريق الكبيبات تمر خالل ال البي  وتخزن فيي الم انية بصيورل بيول. توزيي  اليدم الخيالي مي  الفضيالت عليى 

جمي   ن ا  ال سم. يعود الدم المصفى إلى م رى الدم ع  طريق األوردل. بعد إمتال  الم انة يتم خروج البول م  

 ال سم. 

تنقية الدم م  الفضالت التي تنتج ع  عمليات التم يل الاذائي م ل البولينا. الم اف ة على تيوازن  -الكلية:وظائف 

 السوائل واألمالأ في ال سم. ال فاظ على نسبة متوازنة م  ال موضة القلوية في ال سم. 
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 -الفشل الكلوي  القصــور الكلوي(:

   -:تعريف الفشل الكلوي

لوظيفة األساسية لها، و نها قد وصيلت إليى ةيد  صيب ت معيف  عيراى الميرى  ميرام ةتمييام فشل الكلية ع   دا  ا

ومهددام لل يال. ةيي  تت مي  السيموم النات ية عي  إسيتقالب الميواد الاذائيية التيي تيرد إليى ال سيم، و يضيام الكمييات 

لص ميي  هييذه المسييتقلبات الزائييدل ميي  األمييالأ والمييا  بسييبب فشييل الكلييية عيي   دا  وظيفتهييا األساسييية، وهييي الييتخ

 واألمالأ الزائدل. 

   -أنواع الفشل الكلوي:

  -الفشل الكلوي ال اد:

وفييف تتعطييل الكلييية عيي   دا  وظائفهيا، ولكيي  هييذا العطييل عيادل مييا يكييون مؤقتييام وتعيود الكلييية إلييى القيييام  

و إليى التسيمامات خمياج ال يادل  بوظيفتها بصورل طبيعية بعيد زوال السيبب،  سيبابف عدييدل، منهيا ميا يعيود إليى اإل

 بمختل   نواعها.

  -الفشل الكلوي المزم :

وفيف تتوق  الكلية ع   دا  وظائفها تمامام، وال يمكي  لهيا الرجيو  عليى ميا كانيت علييف، وتيتم الم اف ية  

هيا إجيرا  ، ةي  يستلزم ةين(End stage)على ةالة ال بات وإبقا ها على هذه ال الة ةتى تصل المرةلة النهائية 

   .اإلستصفا 

   -أسباب الفشل الكلوي:

ما زال العلما  المختصون بأمراى الكلى ي اولون الوصول إلى جمي  األسباب ال قيقية للفشل الكلوى،  

والفشل الكلوي المزم  ليس مرضيام بذاتيف وإنميا هيو م صيلة نهائيية  %6.ولك  األمر ما زال غامضام في ةوالي 

صيب ال هاز البولي التناسلي والتي ت ل مهملة العالج  و غير واض ة للمريو، لذلك لك ير م  األمراى التي ت

ويية ومنهيا ين م توق  وظائ  الكليية، عي  إصيابة ال هياز البيولي بيأمراى متنوعية يصييب األوعيية الدمويية الكل

 يصيب الم اري البولية.

 

 ةـابقـالدراسات الس .0.0

   -أوال : عرض الدراسات السابقة:

  -يلي تعرى الباة ة بعو الدراسات التي لها عالقة بموضو  الدراسة ال الية: فيما 

م(: التي هدفت إلى المقارنة بيي  كيل مي  العيالج 3223  (Borkovec et.al)دراسة بوركوفيش وآخرون  . 3

( 55غير التوجيهي واإلسترخا  والعالج المعرفي السلوكي في عالج القلق العام، وإشتملت عينة الدراسية  

مريضام، تيم تقسييمهم عشيوائيام إليى  ربي  م موعيات، إةيداهم ضيابطة،  ميا الم موعيات الي ال  اآلخرييات 

فكانت ت ريبية، وتلقت ال ال ة برنام ام للعالج السلوكي المعرفي. وقد تلقت كل م موعة إ نتي عشرل جلسية 

 عالجية بواق  جلستي  كل  سبو . 

: قامييت بمقارنيية فاعلييية العييالج المعرفييي السييلوكي (Burns et, al)م(، 3229دراسيية بييورنز وآخييرون   . 9

 بمفرده، والعالج المعرفي السلوكي مقترنام بالعالج بالعقاقير وذلك لعالج القلق واإلكتئاب،
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( مريضام يعانون م  القلق واإلكتئاب، وبعد إسيتخدام فنييات المناقشية ومراقبية 72إشتملت عينة الدراسة على   

 لسة واةدل في األسبو .بنا  المعرفي في برنامج إستمر لمدل إ نتي عشرل  سبوعام بواق  جالذات وإعادل ال

: بعنوان:   ير فاعليية التيدريب عليى تقلييل األفكيار السيالبة وزييادل األفكيار (Dua)م(، 3221دراسة دايو،   . 1

م، لدراسية 3221داييو . قيام ليدى مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  اإلي ابية في معال ة المشكالت اإلنفعاليية

( ةالة، تم توزيعهم عشوائيام على خمس م موعات، ةسب نتائ هم في مقيياس األفكيار السيالبة، دربيت 60 

الم موعة األولى على تقليل األفكيار السيالبة ودربيت الم موعية ال انيية عليى إبيدال األفكيار السيالبة بأفكيار 

سييابقي  معييام و عطيييت الم موعيية الرابعيية  بالسيييبو( إي ابييية، ودربييت الم موعيية ال ال يية علييى األسييلوبي  ال

  عالج كاذب(، بينما لم تع  الم موعة الخامسة  ي نو  م  العالج. 

: هييدفت إلييى مقارنيية مييدى فاعلييية برنييام ي  للعييالج (Cote et al)م(، .322دراسيية كييوت وآخييري ،   . .

والميريو، ةيي  يقيوم البرنيامج األول المعرفي السلوكي للهل ، يتوقفان على معدل التواصيل بيي  المعيالج 

على إنخفاى معدل التواصل بينهما في ةي  يقوم ال اني عليى التوجييف مي  جانيب المعيالج طيوال البرنيامج 

 وبالتالي الوجود الكامل ب انب المريو. 

وقيد هييدفت هييذه الدراسيية إليى التعييرا علييى   يير  (Spiegel et, al)م(، .322دراسية سييبي ل وآخييري    . 5

على عينة مكونة م   (Alprazalam)ج المعرفي السلوكي مقارنة بالعالج بحستخدام عقار البرازوالم العال

( مريو م  مرضيى الهلي . وإسيتمر البرنيامج العالجيي لميدل إ نتيي عشير  سيبوعام، وليم تتوصيل هيذه 96 

عييد سييتة  شييهر قييد الدراسيية إلييى وجييود فييروق داليية بييي  األسييلوبي  فييي عييالج الهليي . إال  ن نتييائج المتابعيية ب

 وض ت ةدو  إنتكاسة لنص  المرضى الذي  كانوا يتلقون العيالج بالعقياقير، فيي الوقيت اليذي ليم ت يد  

 فيف إنتكاسف للمرضى الذي  تلقوا العالج المعرفي السلوكي. 

، دراسة ت ريبية لمعرفية   ير التيدخل العالجيي المعرفيي السيلوكي الكويتم(، .322  دراسة ماجدل خميس . 0

اإلرشاد النفسي في عالج القلق والتأقلم النفس اجتماعي على مرضى الفشل الكليوي الميزم ، تيم إسيتخدام و

فييي ت ديييد فعاليتهمييا فييي التييأ ير علييى المتايييرات  Control، والييت كم Supportمتايييري  همييا التطمييي  

 المستقلة. 

لدينييية علييى عييالج اإلكتئيياب لييدى م(، عيي  تييأ ير اإلعتقييادات والنشيياطات ا.322دراسيية كوينيي  وآخييرون   . 7

المرضيى بياألمراى العضيوية المزمنية  السيكري، السييرطان،  ميراى القليب(، وتيم تشخيصيـهم بواسييطة 

 The Center for Epidemological Studies Depression)مقيياس المركيز الوبيائي لإلكتئياب 

Scale)  األعيراى والمتاييرات عبير هيذه (  سيبو ، تيم فيهيا تقيييم 39، تم عالج ومتابعية المرضيى لفتيرل

 .( مرات، ويتم متابعة  عراى وت ديد التايير في كل عرى.الفترل  

م(، بعنيوان: العيالج السيلوكي المعرفيي المعيدل بمضيامي  إسيالمية، 3227دراسة عبد اليرةم  ع ميان   . 6

عيو  سياليب العيالج هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برنامج يقوم على إستخدام بعو المضامي  اإلسالمية، وب

السلوكي المعرفي، كما هدفت هذه الدراسة إلى معرفية إمكانيية تطبييق هيذا البرنيامج فيي م يال العيالج النفسيي 

وخاصة في عالج اإلكتئاب الخالي م   عيراى ذهانيية، ومقارنية فعاليية هيذا البرنيامج بفعاليية كيل مي  العيالج 

 بالعقاقير والعالج بالبرنامج المزدوج. 
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ب امعيية لينوايييوس بوالييية شيييكاغو بالواليييات المت ييدل  Ferransوفرنيياس   Schlatterة شييالتر دراسيي . 2

فاعلية برنامج عالجي تعليمي في تقليل إرتفا  معدل الفوسيفيت ليدى مرضيى معرفة م(، هدفت إلى 3226 

فوسيفيت (، مريو لديهم إرتفا  في معدل ال92الفشل الكلوي ت ت الاسيل الدموي.  جريت الدراسة على  

والذي  إستخدموا الاسيل الدموي لفترل تزيد م   ال ة شهور، وتمت هذه الدراسة في مركزي  لاسيل الكليى 

الم موعيية، ويييتم إعطييا  المييريو جلسييات بم موعيية واةييدل، وتييم تطبيييق إختبييار قبلييي وبعييدي علييى هييذه 

   .تعليمية ع  المرى ونوعية الاذا  وكيفية التعامل معف

   -على الدراسات السابقة:ثانيا : التعقيب 

مج للعيالج السيلوكي المعرفيي ال توجد ضم  الدراسات السابقة دراسات سودانية هدفت إلى تصميم برنيا (3

 لكلوي المزم .مرضى الفشل ادى القلق واإلكتئاب لدرجة  لت سي 

ي التي ،م(9663ميا عيدا دراسية رييم   ،مع م الدراسات التي تم عرضها  جريت في بيئات غيير سيودانية (9

ليدى مرضيى الفشيل الكليوي  ،اإلكتئاب فق  ب متعددل م  العالج النفسي لتخفي هدفت إلى تصميم  سالي

األيييدز التييي هييدفت إلييى تطبيييق برنييامج العناييية الذاتييية لمرضييى م(، 9663، ودراسيية رضيياب  المييزم 

 . المزم  الفشل الكلويكأسلوب إرشادي لمرضى 

إال  ن مع مهييا تشييير إلييى ضييرورل إجييرا  هييذا الم ييال، راسييات والب ييو  المتنوعيية فييي رغييم تعييدد الد (1

 المزيد م  الب و . 

   -ثالثا : أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة:

إستفادت الباة ة ك يرام م  إطالعها على الدراسات السابقة التي تيم عرضيها والتعلييق عليهيا، ةيي   نهيا  

النتييائج التييي تييم وفييي العييالج سيياليب العالجييية المسييتخدمة باألشييكلت قاعييدل إنطالقيية للدراسيية ال الييية، إسترشييادام 

، وإضيافة وةيذا  المينهج الت ريبيي( م  إختيار المنهج المناسيب للدراسيةالتوصل إليها، األمر الذي مك  الباة ة 

 متايرات  خرى. 

 منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية   .1

   -تمهيد:

لمنهج الدراسة والعينة وطريقية إختيارهيا، واإلجيرا ات التيي م الباة ة شرةام تفصيليام في هذا الفصل تقد 

دييد . كما يتم فيف ت وطريقة تطبيق ال لسات العالجية المقترةة إعداد الدراسة، وطريقة جم  المعلوماتفي إتبعت 

 متايرات الدراسة، واإلختبارات اإلةصائية التي إستخدمت لت ليل المعلومات وإختبارات الفروى. 

   -الدراسة:منهج . 2.1

الميينهج المتبيي  فييي هييذه الدراسيية هييو الميينهج الت ريبييي، وقييد إختييارت الباة يية هييذا الميينهج ألنييف الميينهج  

 الذي يسم  للباة ة بحدخال المتاير الت ريبي لمعرفة تأ يره وضب  تأ ير المتايرات األخرى.  ،األنسب

   -تجريب:لح مصط

ة ة   ير هيذا ومال ،ل  ت ريب يعني تايير شئ ما،  ن مصطم(3226   بو عالم رجا  م مود ورد في  

 م   جل مالة ة   رهيا عليى شيئ آخير.  ي  ن الت ريب إدخال تعديالت  و تاييرات معينة التايير على شئ آخر.

 والارى م  الت ريب هو التعلم،  ي تعلم نتي ة  و   ر التايير الذي ت د ف. 
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   -خصائص البحث التجريبي:

  -يتميز الب   الت ريبي بست خصائص وهي:، م(3222عدس ذوقان  ذكر 

وهيذا ميا  بيالتعيي  العشيوائئ لرفيراد.وعيادل ميا ييتم ذليك  ،صائي بي   فيراد الم موعيات المختلفيةالتكافؤ األة

مي  القلييق واإلكتئيياب  ويعييانون، مصييابي  بالفشييل الكليوي المييزم  ىيتمييز بييف م تميي  الدراسية فييي  نييف مرضي

 وعتي   و  ك ر م  األفراد.نة م مة. مقاربدرجات متفاوت

   -األسس النظرية للتجريب:

 لل صول على نفس النتائج.  ،يمك  تكراره ت ت نفس الشروط م  نفس األفراد (3

  كبر م موعة ممكنة م  الشروط. في يمك  بواسطتف الت كم  (9

   -أنواع التجريب:

دان وآخييرون وعبييي، (م3262 بوةييو  م مييد م مييود ، إتفييق عليهييا كييل م(9669 جييا  فييي بسييمات  

  -وهي:م(، 3222ةس  المنسي  وم(، 3262 

 تصميم ت ريبي بحستخدام م موعة واةدل. تصميم ت ريبي بحستخدام م موعتي  متكافئتي . 

 -:The One Group Methodتصميم ت ريبي بحستخدام م موعة واةدل 

 -ي:ـومن أهم فوائد هذه الطريقة أو التصميم اآلت

المريو، ص ة واض  تمامام كأن ندرس   ر إستخدام دوا  فعال على ت س  يكون للعامل الت ريبي آ ر  (3

  دوا  الفعيال سييعمل عليى إةيدا  ت سيألن إسيتخدام هيذا الي ل هذه ال الة سييبدو الفيرق واضي ام وفي م 

 سري  وواض . 

تيرل ا كانيت الفتكون مدل الت ربة قصيرل لذا يمك  إرجا  الفيروق إليى إسيتخدام العاميل الت ريبيي،  ميا إذ (9

 م  الصعب إرجا  الفروق إلى العامل الت ريبي وةده.الت ريبية طويلة ف

   -مجتمع الدراسة:. 0.1

المصابي  بالقلق  المزم بالفشل الكلوي ال الية م  المرضى المصابي  لدراسة األصلي لم تم  يتكون ال 

بصيورل مسيتمرل طريقية منت مية وبفا  اليدموي اإلستصب لسات والذي  تتم معال تهم  ،واإلكتئاب بدرجات متفاوتة

  ال كومية(.  في مراكز عالج وغسيل الكلي بوالية الخرطوم

  تم  األصلي ألفراد عينة الدراسة ال الية. ول التالي يوض  المدال و 

 -ة:ـلي ألفراد عينة الدراسـ( يوضح المجتمع األص2جدول رقم )

 عدد المرضى اســم المركز م

 76 مركز  ةمد قاسم  3

 55 ركز اب  سينا  م 9

 92 مستشفى الخرطوم مركز  1

 9. مستشفى  مدرمان مركز   .

 .5 مركز الخرطوم ب ري  5

 052 المجموع
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 ( مريضام. 956وبنا ام على األرقام  عاله فحن الم تم  األصلي للدراسة ال الية يتكون م    

  -طريقة إختيار العينة:

العشوائي، وهو المعاينة الطبقية العشوائية المتساوية،  وض  رجيا   تم إختيار العينة ع  طريق اإلختيار 

م(، إن إسييتخدام هييذه الطريقيية يمكننييا ميي  ال صييول علييى  عييداد متسيياوية ميي  كييل طبقيية 9660م مييود  بييو عييالم  

بطريقة عشوائية، ولهذا اإلجرا  مزايا خاصة عند إستخدام األساليب اإلةصيائية التيي تتطليب تسياوي فيي األعيداد 

 .م(3222المختلفة للعينة، ويوض  ةس  المنسي  

نيي الباةي  فيي ذليك ةي  الخصائص والصفات، وبالتالي تاتم لف م  العينة جز  م  م تم  ما،  -عينة الدراسة:

 ةي  يكون الم تم  األصلي في  غلب األةيان كبيرام جدام وم  الصعب دراستف.  ،الم تم  ع  دراسة كل وةداتف

( 366لتييي تييم إختيارهييا ميي  الم تميي   األصييلي فييي مرةليية التطبيييق القبلييي للمقييياس  بليي  ة ييم العينيية ا 

فا  جلسيات اإلستصي(  ن ى، مصابي  بالفشل الكلوي المزم ، وتتم معال تهم عي  طرييق 56( ذكر،  56مريضام،  

ى ميي  ( مرضيي.  ام،( مريضيي37ويعييانون ميي  القلييق واإلكتئيياب بييدرجات متفاوتيية، ولكيي  تييم إسييتبعاد  الييدموي، 

درجيات منخفضية فيي مقيياس القليق  ( مرضيى إةيرازوا6( مرضى مصابي  باألعراى الذهانيية، و 5األطفال،  

 ( مريضام. 61واإلكتئاب العيادي  هادس(، و صب  ة م العينة  

 -:ن والمراكــز التي تم إختيـــارهاــ( يوضح توزيع عينة الدراسة على حسب نـوع المفحوصي0جدول رقم )

 الم مــــو  عدد ال االت اإلنا  عدد ال االت الذكور ــم المــركزاســـــ م

 35 7 6 مركز  ةمد قاسم  3

 .3 7 7 مركز  ب  سينا   9

 33 5 0 مركز مستشفى الخرطوم 1

 2 . 5 مركز مستشفى  م درمان  .

 33 0 5 مركز الخرطوم ب ري  5

 12 09 12 وعـالمجم

 

   -توصيف عينة الدراسة:

(  ن ى، مصابي  بالفشل الكليوي الميزم  92( ذكر،  13( مريضام،  06إشتملت عينة الدراسة ال الية على          

والييذي  يييداومون علييى جلسييات اإلستصييفا  الييدموي بصييورل منت ميية ميي  مييرتي  إلييى  ال يية مييرات فييي األسييبو ، 

، سيينة( 55 – 96ا بييي   الخرطييوم، تتييراوأ  عمييارهم مييوالمتييرددي  علييى مراكييز عييالج وغسيييل الكلييى بوالييية 

 الس ، وكبار الس . المتعلمي  وغير المتعلمي ، المتزوجي  وغير المتزوجي ، العاملي ، وغير العاملي ، صاار

 -ة:ــة الدراســية لعينــات األساســة للمعلومــة المئويـح التكرار والنسبــ( يوض1رقم )جدول 

 لمئويةالنسبة ا التكرار مستوى المتايرات رات ــالمتاي

 %11 96 10 – 96 العمر 

 17 – .5 32 19% 
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 .0 – 55 93 15% 

 %53.7 13 ذكر النو  

 %6.1. 92  ن ى 

 %36 0  مي المستوى التعليمي 

 %91 .3  ساس 

 %16 36 متوس  

 %10.7 99  انوي 

 %53.7 13 متزوج االجتماعية ال الة 

 %93.7 31 غير متزوج 

 %90.7 30 مطلق 

 %35 2 يوجد ل الي العمل ا

 %65 53 ال يوجد 

 %1.6 5 سنة  3 بداية ظهور المرى بالسنوات

 %16 36 سنة 9 

 %95 35 سنوات  1 

 %33.7 7 سنوات  . 

 %6.1 5 سنوات  5 

 %36 0 سنوات  0 

 %5 1 سنوات 7 

 %3.7 3 سنوات  6 

 %75 5. نعم في عملية زراعة كلى واألمل الرغبة 

 %95 35 ال 

 

   -متغيرات الدراسة:. 1.1

، اليذي تيتم بيف المعال ية وهيو اليذي ترييد الدراسة هو العيالج السيلوكي المعرفييالمتاير المستقل في هذه  

 الباة ة  ن تقيس   ره على المتايرات األخرى التابعة. 

  -مل على اآلتي:تالمتايرات التابعة تش

بداييية ظهييور المييرى الوضيي  الوظيفي.، .ال اليية االجتماعييية. ةالتعليمييي ال اليية ،النييو  ، العميير القلييق واإلكتئيياب.

 .إجرا  عملية زراعة كلىالرغبة واألمل في  .بالسنوات
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   -أدوات الدراسة:. 1.1

 ،الطريقية التييي تسيتخدم فيي جمي  المعلوميياتهيي األدال ، (م3225  ةمييد ع ميان جيا  فيي عبيد اليرةم   

وقيد إعتميدت الباة ية فيي هيذه  .تقييس فعيالم ميا ييراد لهيا قياسيفو ضاا بأن على األدال  ن تكون صادقة بمعنيى  ن 

  -الدراسة على األدوات اآلتية:

برنيامج العيالج السيلوكي المعرفيي .(HADS)هيادس  إستمارل البيانات األساسية. مقياس القلق واإلكتئاب العييادي

 المقترأ  م  تصميم الباة ة( 

  - والم: إستمارل البيانات األساسية:

بأنها عبارل عي  م موعية  سيئلة م يددل اإلجابيات مرتبطية  ،اإلستمارل (،م3225 سي  فرةات يعرا ة 

 ببعضها البعو م  ةي  الموضو  بصورل تكفل الوصول للمعلومات التي يسعى الباة  لل صول عليها. 

 -:(HADS)ثانيا : مقياس القلق واإلكتئاب العيادي 

 ،فشل الكلوي المزم  هو  ةد  ركان هذه الدراسة األساسيةلما كان قياس القلق واإلكتئاب لدى مرضى ال 

وبعييد اإلطييال  والتشيياور فييي  وسيياط األدوات المطروةيية  ،كييان ال بييد ميي  ت ديييد  دال قييياس مناسييبة لهييذا الاييرى

و اليذي  عيده زيقميون إسيينت  ،(HADS)هيادس  العيادي لقلق واإلكتئابامقياس للقياس وق  إختيار الباة ة على 

Ziegmon Esniet  جامعية  (،م3225 تف وتعديلف م ميد صيالأ خلييل بترجمقام م لذات الارى، و3261عام 

  .ووصفف بالصورل النهائية، مهيد م مد متوكل  جامعـة  م درمان اإلسالمية( الخرطوم(

 -:(HADS)لق واإلكتئاب العيادي ــارات مقياس القـــح عبـ( يوض1جدول رقم )

 عدد العبارات المقياس

 7  القلق

 7 اإلكتئاب 

 عبارل .3 الم مو  
 

   -طريقة تصحيح المقياس:

( يسيم  للميريو 1، 9، 3لكل سؤال م   سئلة المقياس  ربعية إجابيات  خييارات(، تتيدرج مي   صيفر،  

( واإلجابية األخييرل درجتهيا 1بحجابة واةيدل فقي ، ويكيون التقيييم معياكس لإلجابية مي الم: اإلجابية األوليى درجتهيا  

  م ت م  كل الدرجات لت ديد القلق واإلكتئاب.  صفر(،

 -ختيار المقياس:مبررات إ

 -وقد جا  إختيار الباة ة لهذا المقياس نتي ة لعدل مبررات  همها:

 . الص ة النفسيةيعتبر هذا المقياس م   ك ر المقاييس إنتشارام في م ال  (3

 عباراتف واض ف وسهلة الفهم.  (9

 لبيئة السودانية. لف مالئمتيتسم بدرجة  بات عالية، و (1

 طريقة تص ي ف سهلة توفر مفتاأ التص ي .  (.

  ن ر ال دول التالي. 
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 .(HADS)لق واإلكتئاب العيادي ـمفتاح تصحيح الصورة األصلية لمقياس الق( يوضح  5جدول رقم )

 درجة القلق واإلكتئاب ةـــمدى الدرج 

  Nil           ال يوجد  3 –صفر  مستوى القلق 

  Midضعي             1 – 9 

  Moderateمتوس       7 – . مستوى اإلكتئاب 

   Sever  شديد          فما فوق 6 

 

  -ثبات المقياس في البيئة السودانية:

 -بدراسة  بات المقياس في البيئة السودانية بطريقتي : (م3225 قام م مد صالأ خليل  

فيردام وبفاصيل (، 56 لمقيياس ميرتي  عليى عينية قوامهيا م تطبييق اتي .Re. Testإعيادل تطبييق المقيياس  (3

 (. 6.77زمني قدره الشهر والنص  وقد بل  ال بات  

تصيي ي  تييم . بعييد تطبيييق المقييياس علييى العينيية اإلسييتطالعية المييذكورل Split Halfالت زئيية النصييفية  (9

والنصي  ال ياني  النص  األول يتضم  العبيارات الفردييةم نص  هذه العبارات إلى نصفي ، عباراتف،  

وبحسييتخدام معادليية سييبيرمان بييراون بليي  معامييل اإلرتبيياط الكلييي للمقييياس  ، يتضييم  العبييارات الزوجييية

 6.67  .) 

   -الصدق الظاهري:

التي يقييس بهيا ميا ييراد ليف   ن صدق المقياس يقصد بف الدرجة م  الص ة ،(م3226 ذكرت  ن مايبرز  

 ن هذا النو   م  الصدق يقوم على فكرل مناسبة اإلختيار م(، 3225ةسي  فرةات   و ف صف، وقد  وض   قياسف

السيمة  و البعيد اليذي ل  و بالقيدرومدى عالقتها بدو م ل هذا النو  في وض  البنود، ولم  يطبق عليف وي ،لما يقيسف

د مي  م( بعيرى هيذا المقيياس عليى عيد9663ار، وللتأكد م  ذلك قامت الباة ة غيادل م ميد م ميود  يقيسف اإلختب

ى البيئية السيودانية م ومعرفية ميدى مالئمية هيذا المقيياس علييالمتخصصي  فيي عليم الينفس والتربيية بايرى الت كي

  ومرضى السكري.

  -الخصائص القياسية للمقياس في مجتمع الدراسة الحالية:

 ،فيي صيورتف المعدلية  (HADS)هيادسالخصائص القياسيية لمقيياس القليق واإلكتئياب العييادي لمعرفة  

( مف وصيام، 16  الدراسية يتكيون مي   امت الباة ة بتطبيقيف عليى عينية إسيتطالعية عشيوائية مصيارل مي  م تميق

وإي اد معاميل ال بيات والصيدق لمقيياس ، الداخلي للمقياس اإلتساق ، وذلك بهدا التأكد م  ن ى( 35و ذكر ( 35 

 القلق واإلكتئاب العيادي. 

   -: (HADS) هادس اإلكتئاب العياديالداخلي لمقياس القلق و أوال : اإلتساق

ار، وفيي هيذا يشيير فيؤاد  بيو    فضيل الطيرق فيي ت دييد صيدق اإلختبييعتبر صدق التكوي  الفرضيي مي 

(، إليى  ن  فضيل الطيرق التيي تسيتخدم فيي ت دييد صيدق اإلختبيارات م3227 ماجيدل الشياذلي ةطب المذكور في 

الييداخلي علييى مييدى إرتبيياط كييل  تعبيير طريقيية اإلتسيياقكييوي  الفرضييي، والتييي فييي مرةليية الت ريييب هييو صييدق الت

 البنود م  بعضها البعو داخل اإلختبار. و الوةدات 
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القلق واإلكتئاب  كلية لمقاييسها الفرعية في مقياسالت إرتباطات البنود بالدرجة الـ( يوضح معام1جدول رقم )

 -: (HADS)هادسالعيادي 

 ابـــــاإلكتئ لقـــــــالق

3 6.9316 9 6.92.7 

1 6.5060 . 6.5539 

5 6.5717 0 6.159. 

7 6....5 6 6.5351 

2 6.9766 36 6.9070 

33 6.1795 39 6.9350 

31 6.9137 3. 6.9221 

 

   -:  (HADS)ثانيا : معامل الثبات لمقياس القلق واإلكتئاب العيادي 

لمقيياس نفيس النتيائج إذا ميا  ن المقصود ب بات المقياس هيو  ن يعطيي ام(، 3226 سعد ميخائيل   وض   

،  ن المقصييود ب بييات م(9660  بييو عييالم م مييود رجييا   و ضيياا يير ميي  مييرل ت ييت ظييروا مما ليية، إسييتخدم اك

  -المقياس دقة المقياس  و إتساقف فيما يقيس، وم  الطرق المستخدمة في ت ديد  بات المقياس هي:

 ليل التباي . طريقة اإلختبارات المتكافئة. ار. طريقة الت زئة النصفية. طريقة ت طريقة إعادل اإلختب

 قياس القلقألبعاد مالت الثبات ـ( يوضح معام7جدول رقم )

 -واإلكتئاب العيادي بإستخدام معامل تحليل التباين الفاكرونباخ:

 معامل الثبات )األبعاد( المقياس الفرعي

 6.0516 القلق

 6.0.92 اإلكتئاب 

 

   -:(HADS)هادس  القلق واإلكتئاب العياديثالثا : الصدق الذاتي لمقياس 

وي ال يزر التربيعيي لمعاميل ال بيات،  ن الصيدق اليذاتي يسيام(، 9660  بيو عيالم رجا  م ميود  وض   

م  القيم الرقمية لمعيامالت ال بيات لعدد وعليف قامت الباة ة بحي اد الصدق الذاتي لمقياس القلق واإلكتئاب العيادي 

 يوض  هذا اإلجرا . التالي (. وال دول 7دول السابق رقم  التي تم توضي ها في ال 

 -:(HADS) هادس  ( يوضح معامالت الصدق الذاتي لألبعاد المختلفة بمقياس القلق واإلكتئاب العيادي8جدول رقم )

 معامل الصدق الذاتي  )األبعاد( المقياس الفرعي

  6.6665 القلق

 6.6636 اإلكتئاب 
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   -:المقترح )من تصميم الباحثة( السلوكي المعرفي لعالجاثالثا : برنامج 

  -هدا البرنامج العالجي:

الهدا م  تصميم هذا البرنامج مسياعدل مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  اليذي  يعيانون مي  إضيطرابات  

القلق واإلكتئاب ألةدا  تايرات ةياتية، وتعليمهم طرق ومهارات جديدل للتكي  والتيأقلم مي  هيذا الميرى بهيدا 

 خلق واق   فضل لهم، وت قيق درجة  على م  التوافق النفسي واالجتماعي 

تقييم شامل للم توى المعرفي والسلوكي للمريو. خلق عالقة ةميمية وجييدل  -األهداا العامة لل لسات العالجية:

أقلم، وذليك م  المريو.تقوية اإلعتقادات الدينية للمريو. تعليم المريو طرق وإستراتي يات جديدل للتكيي  والتي

إلةييدا  التايييير فييي ةياتييف، ومسيياعدتف فييي تقبييل واقعييف ال ديييد، ب ييي  ي قييق درجيية  علييى ميي  التوافييق النفسييي 

  واض  ودقيق، ومساعدتف في ةلها. واالجتماعي. ت ديد مشاكل المريو بشكل

 

 (2شكـــل رقـــم )

 النموذج السلوكي المعرفي لإلضطرابات النفسية 

 

 

 

 التجارب الباكرة

تكوين اإلفتراضـات المتعطلة 
 وظيفيا  

 ةلحوادث الحرجـا

 األفكــــار األوتوماتيكيــة 

 ــة أعــــــــــــــــــــــراض الكآبــــــــــــــــــــــــ

 جسمانية

 دوافعية عاطفية معرفية

 سلوكـية
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 (0شكـــل رقــم )

 يوضح الجانب السوي والمرضي لنظرية العالج العقالني 

(A.B.C)اإلنفعالي من خــالل نظرية 

 )أ(
حــــدث محرك 

 نشط

 )ب(
نظام معتقدات 
 ال عقالنية

 )جـ(
نتيجة إنفعالية 
 )عصاب(

 )أ(
حــــدث 

 متحرك نشط

 (د)
مناقشة ودحض 
المعتقدات 
 الالعقالنية 

  تبديل
إحالل 
  

 )هـ(
والصحة  األثر

النفسية تبني 
 معتقدات عقالنية 

جانب عالجي 
ويــس  

جانب مرضي غير 
ويــس  
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 (1شكــل رقــم )

 نمــوذج الدائرة المفرغــــة للقلق

 

 Situationalالوضع المثير للقلق  

Trigger 

 شعور ذاتي 
 أعراض سلوكية

أعراض 
 فسيولوجية

ضربات القلب، 
رجفة...إلـخالعرق، ال  

الهروب، يتجمد، 
بروده، ينادي 
 للمساعدة.إلخ

الشعور باإلنهيار 
 شعور بالخوف

 أعراض القــــــلق 

 ردود األفعـــــــال 

ة  تغيرات فسيـولوجي  

يـة تغيرات سلوك
  

تغيرات 
 معرفيــة  

ضربات القلب، 
ـخشعور بالتعب...إل  

التجنب، محاولة 
 الهروب...إلـخ

م، إني ال أستطيع التأقل
ط، إحساس بالرتابة، إحبا
 خوف، إنزعاج
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   طريقة جمع البيانات وتطبيق االدوات ميدانيا :. 5.1

الكلى المعنية بوالية الخرطوم، وتم ت ديد يومي  لكل مركز، قامت الباة ة بزيارل لمراكز عالج وغسيل  

والييذي  تييم تشخيصييهم مسييبقام بييأنهم ا  الييدموي مرضييى المييداومي  علييى جلسييات اإلستصييفم مسيي  كلييي ل مييي  الوتيي

(  طفيال، وكيذلك .ال والذي  بل  عيددهم  تم إستبعاد المرضى األطفيعانون م  القلق واإلكتئاب بدرجات متفاوتف، 

القلييق وطبقييت الباة يية مقييياس ( مرضييى. 5المرضييى المصييابي  باإلضييطرابات الذهانييية والييذي  بليي  عييددهم  

 .على  فراد عينة الدراسة ،(HADS) هادس واإلكتئاب العيادي

  -تصحيح أدوات الدراسة:

ميي  بالنسييبة لكييل  دال وبعييد اإلنتهييا  بق ذكرهييا قامييت الباة يية بتصيي ي  اإلسييتمارل وفقييام للطريقيية التييي سيي 

 عييدت خصيصييام لهييذا الاييرى وميي   ييم  دخلييت فييي جهيياز ات فييي جييداول صييما ، التصيي ي  قامييت بتفرييي  البيانيي

 ال اسوب لمعال تها إةصائيام، وذلك ع  طريقة اإلستعانة بمتخصص في هذا الم ال.

   -أساليب المعالجة اإلحصائية:. 1.1

ي ت ليل بيانات العينة اإلسيتطالعية والعينية النهائيية عليى جهياز ال اسيب اآلليي وذليك إعتمدت الباة ة ف 

 ت ري الدقة في النتائج. السرعة الزمنية. تقليل ال هد.  -لآلتي:

 

 عرض النتــائج وتفسيرها   .1

   -عرض النتائج: .2.1

 -الفرض األول:

لمعرفيي المقتيرأ إليى ت سيي  درجية يؤدي تطبيق برنامج العالج السيلوكي اينص هذا الفرى على  نف  

القلييق واإلكتئيياب لييدى مرضييى الفشييل الكلييوي المييزم ، كمييا يقيسييف مقييياس القلييق واإلكتئيياب العيييادي  هييادس( 

(HADS) . 

 بعاد مقياس القلق 

 واإلكتئاب العيادي

زم  

 التطبيق

اإلن راا  المتوس  العدد

 المعياري

القيمة  قيمة  ت(

 اإلةتمالية

 اجــــــــاإلستنت

توجييييد فييييروق داليييية إةصييييائيام  6.663 96.60 1.31 39.79 06 قبلي القلق 

 3.79 69.26 بعدي لصال  التطبيق البعدي

توجييييد فييييروق داليييية إةصييييائيام  3.663 90.76 9.50 33.57 06 قبلي اإلكتئاب

 3.76 61.55 بعدي لصال  التطبيق البعدي

 

وجد عالقة داللة إةصائيام بيي  درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب ت ينص هذا الفرى على  نف  -الفرض الثاني:

 الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  وعمر المريو(. 

 اجـــــــــاإلستنت القيمة اإلةتمالية معامل اإلرتباط م  العمر  بعاد مقياس القلق واإلكتئاب العيادي

 ال توجد عالقة دالة بي  المتايري   26..6 6.661- القلق
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 ال توجد عالقة دالة بي  المتايري   6.102 ..6.6 اإلكتئاب 

 

   -الفرض الثالث:

 ال توجد فروق ذات داللة إةصائية في درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب  ينص هذا الفرى على  نف 

ليى مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  تعيزى لنيو  الميريو الناجم ع  تطبييق برنيامج العيالج السيلوكي المعرفيي ع

 (،  ذكر،  ن ى

 بعاد مقياس القلق 

 واإلكتئاب العيادي

زم  

 التطبيق

 بعدي

 

 العدد

 

 المتوس 

اإلن راا 

 المعياري

القيمة  قيمة  ت(

 اإلةتمالية

 اجــــــاإلستنت

ال توجييد فييروق داليية إةصييائيام  6.750 6.139 3.67 9.27 13 ذكور  القلق 

 3.56 9.61 92 إنا   ي  الم موعتي  ب

ال توجييد فييروق داليية إةصييائيام  6.167 6.679 3.65 1.15 13 ذكور اإلكتئاب 

 3.79 1.70 92 إنا   بي  الم موعتي  

 

توجييد فييروق ذات دالليية إةصييائية فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق   هييذا الفييرى علييى  نييفييينص  -الفوورض الرابووع:

ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي عليى مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  تعيزى لل الية واإلكتئاب الناجم 

 التعليمية   مي،  ساس، متوس ،  انوي(.  

 بعاد مقياس 

القلق 

واإلكتئاب 

 العيادي

م مو   مصدر التباي 

 المربعات

درجات 

 ال رية

متوس  

 المربعات

القيمة  قيمة ا

 اإلةتمالية

 اجـــــــــــاإلستنت

  6.700 1 9.922 بي  الم موعات  القلق 

6.9.6 

 

6.601 

ال توجد فيروق دالية بيي  

 1.623 50 371.363 داخل الم موعات  الم موعات في القلق 

  52 66..375 الكلي 

  3.2.6 1 ..5.6 بي  الم موعات  اإلكتئاب

6.520 

 

6.096 

ال توجد فيروق دالية بيي  

الم موعيييييييييييات فيييييييييييي 

 اإلكتئاب 

 1.90 50 361.660 داخل الم موعات 

  52 366.65 الكلي 
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   -الفرض الخامس:

توجد فيروق ذات داللية إةصيائية فيي درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب ينص هذا الفرى على  نف:   

اعيية الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكليوي الميزم  تعيزي لل الية االجتم

  متزوج، غير متزوج، مطلق(. 

 بعاد مقياس 

القلق واإلكتئاب 

 العيادي

م مو   مصدر التباي 

 المربعات

درجات 

 ال رية

متوس  

 المربعات

القيمة  قيمة ا

 اإلةتمالية

 اجــــــــاإلستنت

ال توجيييييد فيييييروق دالييييية  .6.65 1.67 6.51 9 37.0 بي  الم موعات  القلق 

بييييييييييييييي  إةصييييييييييييييائيام 

 القلق  الم موعات في

 9.77 57 356.11 داخل الم موعات 

  52 6..375 الكلي 

ال توجيييييد فيييييروق دالييييية  6.0.3 2...6 0..3 1 9.29 بي  الم موعات  اإلكتئاب

بييييييييييييييي  إةصييييييييييييييائيام 

الم موعيييييييييييات فيييييييييييي 

 اإلكتئاب 

 1.90 57 65.29 داخل الم موعات 

  52 366.65 الكلي 

 

ال توجد فروق ذات داللة إةصيائية فيي درجية الت سي  مي  القليق فرى على  نف  ينص هذا  ال -الفرض السادس:

واإلكتئاب الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي لدى مرضى الفشيل الكليوي الميزم  تعيزى للوضي  

 الوظيفي  عاملي ، وغير العاملي (. 

 بعاد مقياس 

القلق 

واإلكتئاب 

 العيادي

الوض  

 الوظيفي

عدد 

 التال ا

متوس  

 الرتب

معلمة مان 

 ونتي

ملمة 

 ويلكسون

القيمة  قيمة ز

 االةتمالية

 اجـــــــــاإلستنت

  96.76 2 عاملي   القلق 

93..6 

 

952.6 

 

6.197 

 

6.7.. 

ال توجيييييد فيييييروق دالييييية 

إةصييييييييييييييائيام بييييييييييييييي  

 الم موعتي  

 16.66 53 غير عاملي  

  95.12 2 عاملي   اإلكتئاب 

361.56 

 

996.56 

 

6.207 

 

6.111 

ال توجيييييد فيييييروق دالييييية 

إةصييييييييييييييائيام بييييييييييييييي  

 الم موعتي  

 6..13 53 غير عاملي  
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   -الفرض السابع:

توجد عالقة دالة إةصائيام بي  درجة الت س  م  القلق واإلكتئاب الناجم ع  ينص هذا الفرى على  نف   

 زم  والمدل الزمنية ل هور المرى(. تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي الم

 بعاد مقياس القلق 

 واإلكتئاب العيادي

معامل اإلرتباط م   

 مدل اإلصابة

القيمة 

 اإلةتمالية

 اجـــــــــــاإلستنت

 توجد عالقة طردية دالة بي  المتايري   6.662 .6.16 القلق

 ال توجد عالقة دالة بي  المتايري   ..6.1 6.651 اإلكتئاب 

 

   -لفرض الثامن:ا

توجد فروق دالة إةصائيام في درجة الت س  م  القلق واإلكتئاب النياجم مي  ينص هذا الفرى على  نف   

تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  تبعام للرغبة واألمل في عملية زراعية 

 ت( للم مييوعتي  المسييتقلتي ، وقييد  ظهييرت نتي يية هييذا ولدراسيية هييذا الفييرى إسييتخدمت الباة يية إختبييار . (الكلييى

  -اإلجرا  ال دول التالي:

 بعاد مقياس القلق 

 واإلكتئاب العيادي

اإلن راا  المتوس  العدد الرغبة

 المعياري

قيمة 

 ت

القيمة 

 اإلةتمالية

 اإلستنتاج

ال توجد فروق دالة إةصيائيام  6.905 3.39 3.76 9.70 5. نعم  القلق 

 2..3 1.11 35 ال عتي  بي  الم مو

ال توجد فروق دالة إةصيائيام  .6.90 3.39 3.63 6..1 5. نعم  اإلكتئاب 

   3.02 66.. 35 ال بي  الم موعتي  

 

 ائج وتفسيرهاــــــة النتـــمناقش . 0.1

وتايييير ة للفييرد، عييادل هيكليية البنييية المعرفيييا البرنييام  بميييزات  همهييا إيتسييم هييذ -مناقشووة نتيجووة الفوورض األول:

ا تخيالتييف وتنبؤاتييف المسييتقبلية، وقييد إسييتند هييذ دراكييف وتفسيييره للبيئيية الم يطيية، وايضييام ات اهاتييف القيمييية وطرائييق إ

اإلنفعيياالت، ولكيي  فييي إسييت ارل  ليييس فقيي  فييي تكييوي  ن المعرفيية هييي عامييل  ولييي هييام البرنييام  علييى الفرضييية "

 اتف.هذا البرنامج المدركات المشوهة للفرد ع  ذ وتسكي  اإلضطرابات اإلنفعالية، فقد إستهدا

 نييف ال توجدعالقيية داليية بييي  ( 36  تشييير النتييائج المعروضيية فييي ال ييدول رقييم-مناقشووة نتيجووة الفوورض الثوواني:

المتايييري ، وهييذه النتي يية تؤكييد عييدم ت قييق صيي ة هييذا الفييرى بصييورل إي ابييية ،  ي التوجييد عالقيية بييي  درجيية 

 الت سس  وعمر المريو.

ينص هذا الفرى على  نف  ال توجد فروق ذات داللة إةصائية فيي درجية الت سي  -اقشة نتيجة الفرض الثالث:من

  تعزى م  القلق واإلكتئاب الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم

 لنو  المريو  ذكر،  ن ى(.

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

  
  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                       87 

 ISSN: 2706-6495 
 

الباة يية وجييود فييروق داليية إةصييائيام فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق  كانييت تتوقيي  -مناقشووة نتيجووة الفوورض الرابووع:

واإلكتئاب بعيد تطبييق البرنيامج وال الية التعليميية للميريو، وذليك ألن فاعليية برنيامج العيالج السيلوكي المعرفيي 

سية ي تاج إليى ةيد  دنيى مي  التعلييم والمعيارا، وبالتيالي ي يد  تطبييق البرنيامج   يرام اكبير فيي عينية  فيراد الدرا

 المتعلمي . 

ينص هذا الفرى على  نف:  توجد فروق ذات داللة إةصائية في درجة الت س   -مناقشة نتيجة الفرض الخامس:

م  القلق واإلكتئاب الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  تعزي 

 لل الة االجتماعية  متزوج، غير متزوج، مطلق(. 

يينص هيذا  الفيرى عليى  نيف   ال توجيد فيروق ذات داللية إةصيائية فيي درجية  -اقشة نتيجة الفرض السادس:من

الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب النيياجم عيي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي المعرفييي لييدى مرضييى الفشييل الكلييوي 

 المزم  تعزى للوض  الوظيفي  عاملي ، وغير العاملي (. 

عندما تطول الفترل الزمنية ل هور ميرى الفشيل الكليوي الميزم  قيد تطيول معيف  -لسابع:مناقشة نتيجة الفرض ا

، ألن (Habitiuation)فترل القلق، وبالتالي يمكي   ن يتكيي  الميريو مي  القليق عي  طرييق بميا يعيرا بيالتعود 

للفييرد ولكيي   الفييرد لديييف قابلييية للتعييود ةتييى علييى الخييوا، فالمخيياوا فييي البداييية قييد تكييون مزع يية بصييورل  كبيير

 لزمنية ربما يتعود عليها المريو. بحستمراريتها م  إزدياد فترتها ا

ينص هيذا الفيرى عليى  نيف  توجيد فيروق دالية إةصيائيام فيي درجية الت سي  مي   -مناقشة نتيجة الفرض الثامن:

زم  تبعييام القلييق واإلكتئيياب النيياجم ميي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي المعرفييي علييى مرضييى الفشييل الكلييوي الميي

 للرغبة واألمل في عملية زراعة الكلى(. 

 

 التوصيـات والمقترحــات   .5

   -تمهيد:

في هذا ال انب م  الدراسة سوا تقوم الباة ة بعرى وتلخييص ل ميي  النتيائج التيي توصيلت إليهيا مي   

ةييل مشييكلة إجرائهييا لهييذه الدراسيية، كمييا يتضييم   يضييام بعييو التوصيييات والمقترةييات التييي تييرى  نهييا تفيييد فييي 

تيرى الباة ية  نهيا ذات  هميية بالنسيبة لل انيب  ،الدراسة، و يضام يتضم  هذا الفصل مقترةيات لدراسيات مسيتقبلية

 الن ري والعملي لمشكلة الدراسة. 

  -ة:ـــخالص

المقتيرأ، وتوصيلت إليى  ن العيالج السيلوكي المعرفيي برنيامج تطبييق خلصت هذه الدراسة إلى إمكانية  

ت يت اإلستصيفا   –الميزم  القليق واإلكتئياب ليدى مرضيى الفشيل الكليوي درجية ةقق ت سنام فيي  تطبيق البرنامج

عيدم م  القلق واإلكتئاب وعمر المريو، كما  وضي  درجة الت س  عالقة دالة بي  ، و وض  عدم وجود الدموي

ال اليية ن ييى(، للنييو   ذكيير،  تعييزى ذات دالليية إةصييائية فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب وجييود فييروق 

 .(التعليمية، االجتماعية، الوظيفية
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 -التوصيات:

جراةية تو يق جلسات هذا البرنامج في شكل كتيبات  و نشرات توز  على جمي  مراكيز عيالج وغسييل  (3

 الكلى بالسودان. 

سياعدل مرضيى الكليى لموجراةية تعيي  المعالج النفسي المؤهل للعميل بمراكيز عيالج وغسييل ضرورل  (9

 إعادل توافقهم النفسي واإلجتماعي. المزم  في  الفشل الكلوي

تييدريب المعييال ي  النفسيييي  علييى اإلسييتراتي يات والتقنيييات التييي تييم تصييميمها وإسييتخدامها فييي هييذه  (1

 الدراسة، وذلك لما وصلت إليف م  نتائج إي ابية. 

 سيمانية والنفسييةيتم فيها توضي  طبيعة مرضى الفشل الكلوي و  ياره ال  ،قيام برامج توعوية وإرشادية (.

 .  واالجتماعية

اإلهتمام بحجرا  الدراسات م  قبيل المتخصصيي  فيي هيذا الم يال بيالتركيز عليى تطبييق تقنييات العيالج  (5

 م  بقية اإلضطرابات النفسية.السلوكي المعرفي 

  .وألهمية عملية زراعة الكلى ك ل  م ل لمشاكل الفشل الكلوي المزم  (0

 (Quality Of Llife)رسمي بأهمية رف  مستوى نوعية ال يال ضرورل لفت اإلنتباه الشعبي وال (7

 

 -الدراسات والبحوث المقترحة:

  -تقترأ الباة ة الموضوعات التالية كدراسات مستقبلية في نفس الم ال: 

 دراسة إمكانية تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي م  األطفال المصابي  بالفشل الكلوي المزم .  (3

فييي درجيية ت سيي  اإلضييطرابات النفسييية بييي  السييلوكي المعرفييي  اعلييية برنييامج العييالجدراسيية مقارنيية ف (9

 الكلي.  مرضى الفشل الكلوي وزارعي

 هذه الدراسة.  التي تمت بهاإجرا  دراسة في  ت اه الدراسة ال الية بعينة  كبر م   (1

  طييوال فتييرل دراسيية بقييية اإلضييطرابات النفسييية والعقلييية التييي تصيياةب مرضييى الفشييل الكلييوي المييزم (.

 مرضهم. 

وكي المعرفيي دراسة مقارنة م موعة م  مرضى الفشل الكلوي المزم  يطبق عليها تقنيات العالج السل (5

 و خرى يطبق عليها نفس البرنامج م  إستعمال العقاقير. بدون إستعمال عقاقير، 

متايييرات ية لييدى مرضييى الفشييل الكلييوي ونوعييية ال يييال وبعييو الضييطرابات النفسييدراسيية  سييباب اإل (0

 األخرى. 
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 المصــــــــادر والمراجــع .1

 المصــــــــادر والمراجــع

  -العربية:  والمراج  باللاةالمصادر 

  -المصـــــادر: أوال : 

  ( القرآن الكريم.3

 ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.3م(، لسان العرب، ط9666مكرم، جمال الدي    (9

 ، دار المعارا، القاهرل.9م(، المصباأ المنير، ط3277الفيومي،  ةمد  ( 1

 ثانيا : المراجع 

 ، دار الدعول، إستنابول، تركيا.9م(، المع م الوسي ، ط3262مصطفى، إبراهيم  (.

 م(، الطب النفسي المعاصر، مكتبة األن لو المصرية، القاهرل.3226عكاشة،  ةمد  ( 9

 فسي، دار الشرق األوس  للطباعة والنشر، الكويت.م(، المرشد في الطب الن3222شوقي،  ةمد   (0

م(، مدى فعالية التدريب على المهارات االجتماعية والعالج السلوكي المعرفي في .322عمر،  ةمد   (7

  ،عالم الفكر، الكويت.9تخفي  القلق، ط

 ، بيروت.يداآلفاق ال دم(، اإلةصا  النفسي وقياس القدرات اإلنسانية، دار 3226ميخائيل،  سعد   (6

 ، دار سنا  للنشر، القاهرل.3م(، اإلنسان والقل، ط3221يوعلو، األزرق   (2

 ، مكتبة دار الشعب، القاهرل.6م(،  ةيا  علوم الدي ، ج3202الازالي، م مد  ( 36

 م(، علم النفس في الترا  اإلسالمي، دار جامعة الخرطول للنشر.3225طف، الزبير   (33

 ، الديوان االميري، الكويت.3م(، سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية، ط9666الرشيدي، بشير  ( 39

 م(، طرق الب   االجتماعي، درا الكتب للطباعة والنشر.3223العتباي، جبر  ( 31

 ، عالم الكتب، القاهرل.1م(، الص ة النفسية والعالج النفسي، ط3226زهران، ةامد  ( .3

 ، عالم الكتب، القاهرل.9ية والعالج النفسي، طم(، الص ة النفس3227  زهران، ةامد( 35

 م(، تعديل السلوع البشري، دار المنارل للنشر والتوزي ، جدل..322المال ، ةسان   (30

 ، اربد، دار الكندي للنشر والتوزي .3م(، مناهج الب   التربوي، ط3222المنسي، ةس   ( 37

 لعلمي، مكتبة، عمان.م(، قرا ات في  ساليب الب   ا3225فرةات، ةسي   ( 36

 ، دار النشر لل امعات.3م(، مناهج الب   في العلوم النفسية والتربوية، ط3226 بو عالم، رجا   ( 32

 ، دار النشر لل امعات5ط م(، مناهج الب   في العلوم النفسية والتربوية،9660   بو عالم، رجا ( 96

 ، دار العلم، دمشق.1خلص منف، طم(، القلق وكي  تت3222السباعي ....واخرون، زهير  ( 93

 ، مكتبة الفالأ، الكويت.3م(، القياس النفسي، ط3261، سعد   عبد الرةم( 99

م(، االضطرابات المزاجية  سبابها وطرق عالجها، دار الفكر العربي، .322، سعد   عبد الرةم (91

 القاهرل.
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، دار  ةيا  الترا  9، طدد الم يم(، المع م الكبير، ت قيق  ةمدي عب3265الطبراني، سليمان  ( .9

 العربي، بيروت.

 ، دار الطليعة، عمان.1م(، إختيار األفكار والمعتقدات الخاطئة، ط3225ري اني، سليمان  ( 95

 م(، الص ة النفسية والتوافي، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرل.9663 ةمد، سهير  ( 90

 ج المعرفي السلوكي، الزقازيقم(، األسس الن رية للعال3222م مد، عادل  ( 97

 م(، الب   العلمي وإستخدام مصادر المعلومات، دار الشئون ال قافية، باداد.3229قندل ي، عامر  ( 96

م(، مناهج الب   العلمي وطرق كتابة الرسائل، دار  فريقية العالمية 3225   ع مان، عبد الرةم (92

 للنشر، السودان.

 م(، األعصبة النفسية والذهانات العقلية، دار النهضة العربية، القاهرل9663   العيسوي، عبد الرةم( 16

م(، االكتئاب إضطراب العصر ال دي  قهمف و ساليب عالجف، مطاب  3226  رإبراهيم، عبد الستا( 13

 الرسالة، الكويت.

 ، دار المعارا، القاهرل.3م(، ف  االسترخا ، ط3222   ع مان، عبد اللطي (19

 ، مكتبة مدبولي، القاهرل.3طم(، موسوعة علم النفس والت ليل النفسي، .322بدالمنعم  ال ضي، ع( 11

 م(، الب   العلمي، درا م د الوي للنشر والتوزي ، عمان.3262عبيدان وارخون...  ( .1

 م(،  صول الب   العلمي، دار م د للنشر والتوزي ، بيروت.3222ذوقان، عدس   (15

 م(، سيكولوجية العدوان وترويضها، جامعة جنوب الوادي، سوهاج9663   العقاد، عبد اللطي( 10

ال سم وبعص متايرات الشخصية والقلق لدى عينة م   لم(، صور3225كفافي، عال  الدي   ( 17

 المراهقات، دار المعرفة ال امعية، اإلسكندرية.

 كر العربي، القاهرل.، إدارل الف3م(، القلق وإدارل الضاوط النفسية، ط9663ع مان، فاروق  ( 16

، دار 1م(، سيييكلوجية الييتعلم بييي  المن ييور االرتبيياطي والمن ييور المعرفييي، ط.966الزيييات، فت ييي  ( 12

 النشر لل امعات، القاهرل.

، دار القلم للطباعية للنشير، 3م(، الك  بالنقيو  كطريقة في العالج النفسي(، ط3265الزراد، فيصل   (6.

 لبنان.

 بيروت. دار اآلفاق ال ديدل،، 3م(، علم النفس الفيسولوجي، ط3266 غا، كاظم   (3.

 ، الدار البيضا ، باداد..م(، إنفعاالتها و مرضها وعالجها، ط3262علي، كمال   (9.

 م(، علم النفس اإلكلينيكي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرل.3226مليكف، لويس  ( 1.

 م. .322( الكويت، دار القلم، 9ط   وتعديل السلوع. ( لويس كامل مليكف: العالج السلوكي ..

، دار قبيييا  للطباعييية والنشييير 3م(، عليييم األميييراى النفسيييية والعقليييية، ط9666، م ميييد   عبيييد اليييرةم( 5.

 والتوزي ، القاهرل.

 م(، مختار الص اأ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرل.3272الرازي، م مد   (0.
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ج النفسيي اليذاتي بقييول التخييل، دار النشير بييالمركز العربيي للددراسييات م(، العييال3229ة يار، م ميد  ( 7.

 األجنبية والتدريب، بيروت.

م(، الطب النفسي  النفس  سيرارها و مراضيها(، مركيز كمبييوتر، كليية الصييدلة، 3226ةمود، م مد  ( 6.

 جامعة القاهرل.

، دار القليم، 1نفس واإلسيالم، طم(، الصي ة النفسيية فيي ضيو  عليم الي.322عودل ...واخيرون، م ميد  ( 2.

 الكويت.

السلوكي ال دي   سسف وتطبيقاتف، دار قضيال القياهرل، الطبعية األوليى  الشناوي: العالج( م مد م روس 56

 م. 3226

 ، دار المنار، الزرقا ، األردن.3مناهج الب   العلمي  سس و ساليب، ط م(،3262بوةو ، م مد  ( 53

 ، دار الشروق، جامعة بيروت، القاهرل..نفس اإلنسانية، طقطب، م مد، دراسات في ال( 59

 ، مكتبة الخان ي، القاهرل.علم النفس  صولف وتطبيقاتف التربوية والعالجيةم(، 3265فهمي، مصطفى   (51

 ، مكتبة الخان ي، مصر.9م(، دراسات في سايكلوجية التكي ، ط3266فهمي، مصطفى  ( .5

 ع م علم النفس والطب النفسي، دار العربية، القاهرل.م(، م3276عبد ال ميد، جابر  ( 55

  -المترجمــة: ثالثا : المراجــع 

 ، دار اآلفاق العربي، القاهرل.3م(، العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية، ط9666بيك، ارون  ( 06

 م(، علم النفس الت ريبي، مطاب  التعليم العالي، باداد.3226مايبرر، ان   (03

 م(، الؤجز اإلرشادي في المسالك البولية و مراى الكلى، الدار العربية، القاهرل.9665ندي، جون  بال( 09

 م(، مناهج الب   في التربية وعلم النفس، مكتبة األن لو المصرية، القاهرل.3227دالي ، ديويو  ( 01

 أ للنشر، الكويت.، مكتبة الفال3م(، علم األمراى النفسية والعقلية، ط3266سوي ، ريتشارد  ( .0

 ، دار النهضة العربية، القاهرل. 9م(، القلق، ط3209فرويد، سي مند   (05

 ، الدار الدولية للنشر والتوزي ، القاهرل.1م(، مدخل علم النفس، ط3266دافيروا، ليندال  ( 00

 م(، اإلنفعاالت في العالج النفسي، مؤسسة الرسالة، الكويت.3262هارا، يرداكو  ( 07

 

 -ا : الدوريات: رابع

 ، ال قة بالنفس، التربية، دمشق، سوريا.3م(، الموسوعة الطبية، ط3229ال سي ، بدرالدي   ( 06

 م(،  خطار الخ ل واالفتقار الى ال قة بالنفس، التربية، دمشق، سوريا3229   ةميدل، عبد الرةم( 02

، مكتبية مستشيفى المليك فهيد، 3طم(، سلسيلة التوعيية الصي ية، الفشيل الكليوي، 3220سل ول، م ميد  ( 76

 الرياى.

م(، م ليية ال قافيية النفسييية المتخصصيية، مركييز الدراسييات النفسييية وال سييدية، 9661النابلسييي، م مييد   ( 73

 الكويت.
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  -الجامعية: خامسا : الرسائل 

قة م(، فعالية العالج السلوكي المعرفي في خفو مستوى القلق لدي ذوي اإلعا9666البيالوي، إيهاب   (79

 البصرية، جامعة الزقازيق.

م(، فعالييية العييالج السييلوكي المعرفييي فييي ةيياالت الخييوا االجتميياعي، جامعيية 9669 ةمييد، بسييمات   (71

 الخرطوم.

م(، مستوى الطموأ وعالقتف بالقل والت صيل الدراسي لدى طالب الص  ال الي  9665ع مان، ةيال  ( .7

 ة.بالمرةلة ال انوية، جامعة  م درمان اإلسالمي

العناييية الذاتييية بأسييلوب إرشييادي لمرضييى الفشييل الكلييوي  جم(، تطبيييق برنييام9663علييي، رضيياب  ( 75

 المزم ، جامعة الخرطوم.

م(، مييدى فعالييية برنييامج عالجييي لتخفييي  ةييدل االكتئيياب لييدى مرضييى الفشييل 9663، ريييم  معبيد الكييري (70

 الكلوي المزم ، جامعة الخرطوم.

 ريم  ةمد عبد الكريم:  

م(، تقييييم العيالج النفسيي والمقارنيية بيي    يير سيما  اليتالول القرآنييية و  ير تميياري  3227 ةميد، ماجيدل  ( 77

 االسترخا  على تكرارات اإلصابة بصدا  الشقشقة، جامعة الخرطوم.

م(، العيالج السيلوكي المعرفيي وميدى فاعليتيف فيي عيالج ميرى االكتئياب 3222م مد، صيالأ اليدي   ( 76

 لزقازيق.العصابي، جامعة ا

 -اإلنجليزية: سادسا : المراجع باللغة 

79) American psychiatric Diagonstic statistical manual for mental disorder, 

(DSM,IV) 1994 . 

80) Beck….and others (1989), Comprehensive handbook of cognitive therapy, 

plenum press, New York. 

81) Beck….and others (1993), cognitive therapy, past, present and future, 

Journal of counsling and clinical psychology.  

82) Blanchard, E.et al (1990), placebo-controlled evaluation of abbreuiated 

progressive muscle relaxation and com bined with cognitive behavioral 

therapy in the treatment of tension headache,  Journal of counselling and 

clinical psychology. 

83   Blanchard, W.E (1990), progress in behavior modification, volume 8, New 

York, London, Javanovish publishers . 

  6. Clark and teasdal (1982), cognitive behavioral treatment of recurrent no 

specific abdominal pain in adult، New York . 
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 65  Fisher, Erik and thompson, J. Kevin (1994), Acomparative evaluation of 

cognitive – behavioral therapy  (CBT), versus exercise therapy  (ET) for the 

treatment of body image disturbance, preliminary findings, behavior 

modification . 

86) Fowler, D (1992), cognitive behavior therapy in managment of patients 

with anxiety disorder, facilitaling and obstructive factors, O'SLO, university 

press . 

87) Hawton, P.D (1998),  cognitive behavior therapy for psychiatric  problem 

Apractical guide, one edition, oxford, New York . 

88) John Sturat (1992) Cognitive behaviroal thearpy for emotioal disorder and 

personality problems, oxford, New York, Tokyo . 

 62   Kendall, P (1991), Cognitive behaviroal therapy with youth, guide 

therapy, current status, and emerging development, tournal of nervous and 

mental disease . 

  26 Laberge, Benoit et. Al (1993), Cognitive behavioral therapy of panic 

disorder, with secondary major depression. Journal of Coumseling and clinical 

psychology . 

  32 Laberge, et,al (1992),  the use of Cognitive therapy with neurotic patients. 

Journal Nervous and mental disease.  

92 ) Marin, Charles M. et. Al (1998), Cognitive therapy for late – life insomria, . 

12 ) Melanie (1998), Response to Cognitive behavioral therapy in chronic 

depression. Journal of psycho therapy practice and Research.  

 2.  Rehm James (1987). Cognitive assessment of psychologyical disorder, 

Case book of brief psychotherapy. New York . 

95) Richard John (1990), abnormal psychology, New York, macnmillan 
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