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 لدى متناويل املياه عالية امللوحةالقلق  حالة
 اجلزائر -القبة -حممد عيسي،  املدرسة العليا لألساتذة                   

 

 ملخص:
سة العليا لألساتذة أتثري املياه عالية امللوحة على القلق كحالة لدى عينة من طلبة املدر احلالية تناولت الدراسة  

عينة متكونة من  على ،(8SQ, Cattell & Curran) اجلزائر، وقد طبق اختبار احلاالت الثمانية لكاتل وكوران -ابلقبة
 أنثى(، حيث بينت النتائج أن هذا التأثري كان شديدا على آلية االجتفاف 03و، ذكرا 84( طالبا )84مثانية وأربعني )

عن استعادة االستتباب، مما أدى إىل ارتفاع درجات القلق عند أفراد العينة  ةجز اعليات الداخلي، الذي جعل هذه اآل
،  بداللة الرتاكيز % 04 وَ  84 (، وبنسب ترتاوح ما بني د03، د03، د03بداللة األزمنة ) %84 وَ  5بنسب ترتاوح مابني 

صل إليها توضح أن االجتفاف اخللوي احملرض ومنه فإن النتائج املتو  ،اخلاصة هبذه املياه مول/ل( 3.85-3.85-3.03)
سبب التغريات االستقالبية الداخلية للجسم واملؤدية إىل ارتفاع يف الية امللوحة عن طريق الشرب، قد بتناول املياه ع

 وكذا الفروق الدالة بني الذكور واإلانث. ،الكليةدرجات القلق وقد بدت أعراضه واضحة على أفراد العينة 
 الطلبة اجلامعيون. -املياه عالية امللوحة -فتاحية:  حالة القلقالكلمات امل

 اخللفية النظرية:ـ 0
ن التوري ا جتماعي وا قتصادي السليع الذي طلأ على اجملتمع ميان أتثريه بليوااب ف و ي،وق ه

مع ا مكااني الن،سية لألفلاداب مما اوعكس أثله على اخن،اض ل قارة ال،لد واجملتمع على التعامل 
الناجتني ع  يفذه التورياي )عثا ال،تاح حمما  اب(Anxiety)والالق  اب(Stress)مواقف ا وعصاب 

(اب ومادام  الن،س يفي هةاى ملميثاي ا وساناب ومادام ا وسان ل ةا  و اط دائ  2996دويااراب 
ةختلف العلل وا ااةي واألملاض  -ميسائل ملميثاته-على ماى ةياتهاب فإن و،سه معلضة

لاةياب سواء أمياو  يفذه العلل ولياة ا ج اد )ا وعصاب( ب ىت أوواعهاب أم وتيجة مؤثلاي وا ضي
ه ا جيايب خارجية مادية ومعنويةاب وما م   ك ل أن الن،س اةليضة  نع ااةث ا م  الايام باور 

  .م  العوامل اةؤثلة ل ال خصيةفالالق  ابوأخذ وصيثه م  احلياة
اب  ا أن الاراساي الن،سية احلايثة تتجه حنو هبلاز اليةالث ول احلل ضوء ةاائق و  

وميذا دراسة التورياي ل الكيمياء  ابو،سي وتيجة ال اائا الن،سية-لتوري اجلس ةالتوايفل اةتعلاة 
الهن وك  أن تاودان هىل الك ف ع  أسثاهبا الوامضةاب و احليوية الهن تؤدي هىل ا ضيلاةي العاليةاب 

 اوصث ل ةني سثاب الن،سية وا جتماعية اةؤدية هىل الالقاب أل أحباث   ع  اوقا رمي  اة تمون ل
والنواقل العصثية وأتثرييفا على ا وعصاب  ) اهللمواني( الثيولوجية على دراسة احلااثي ث ولال

 ع  انجتة الن،سيةوالالقاب ةيث جتمع جل النتلايي احلايثةاب على أن أسثاب معت  األملاض 
 (.Stenberg et al  1999ستنثريغ وزمالؤهاب ) ه احلااثي والنواقل العصثيةيفذ ل ضيلاةيا
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اب  والتوازن (Homéostasie)مما سثق أن معت  الاراساي أمهل  عالقة ا ستتثاب  يتض 
هوعصاب فالقاب توتل و  اةؤدي هىل الااخلي اةتمثل ل سوائل اجلس  وما ين   عن ا م  الالهستتثاب

  اةياه عالية اةلوةة ودرجاي الالق )ةالة( والناية احللجةاب أي العتثة الهن خااة العالقة بني تناو 
ميان ينتل هىل الالق على أوه استجابة و،سية للكلب و التكيف مع ا. و  حتمل اهىل عام  جلس ة تؤدي

الااخلي أو اخلارجي بصورة أساسيةاب ولك  يثاو أن العوامل احليوية تلعب دورا يفاما ل بعض أ كا  
 .(4991لق )ةسان قمي ة وآخلوناب الا

 ,Davisson) دفيسوناب( مجيع األعلاض العصابيةفالالق هان يفو اةادة اخلام الهن تصنع من ا  

وعليه يتيلب التميي  بني الالق السوي والالق اةلضي العصايباب والذي يسميه األطثاء اب 1994
الالق على ضوء و  ابGall et al, 2003)غا  وزمالؤهاب  )الن،سيون "الالق ال،ي يولوجي الثاتولوجي"

 ذيفبوياب Pelissolo, 1999) بيليسولواب( الث ول التجليثية ل عل  الن،س أقلب هىل عل  السلوك
 هما هىل خلل ل بعض اباةمارسون ةاليا ل رد متايفل ا ضيلاب الن،سياب واعتال  الص ة العياديون
العايا م   لج وي اب(4999مجة   لي العاملاب ل مييمياء الاماغ )أدةاناب تل  يووع أو خلل اباةوراثي

الثاةثني هىل أن الص ة الن،سية ستصث    ان بيولوجيا سواء على مستوى األسثاب أو على اعيا 
 واان أبدلة تستثري آلياي متعادة للتوافقعلى أوه ينتل هىل الالق  وبذلك اب(1555العالج )ةجازياب 

اب ولعل أيف  ما (2996لييب )مووكاستلاب فلووناب م  خال  العصاب التج خرباي اميتساب طليق ع 
أمياه السلومييوناب أن الالق يفو استجابة  لطية مؤةة حتاد مصار الالق عنا ال،لد )فاروق السيا 

 .(2999عثماناب 
أن السلوميية مذيفب م  مذايفب عل   اب(1555)ورد ل موسوعة خليل أبو فلةة قا  

ف و يكتسب م  الثيئة ب،عل سلسلة  ابكل سلوكالن،ساب ويفي ت،رتض أن يفناك أساسا في يولوجيا ل
ة أمه ا زايدة تنثه ياويستجيب اجلس  للالق استجاةي عااب م  ا رتثاطاي بني منث اهتا اةختل،ة

اجل از العصيباب وخبااة ال،لع الودياب فين ض اجلس  ةواج ة الت ايا غري احملاود وغري اةعلوماب في لك 
الثين الهن تتاخل ل أما لع التن،ساب وياق الالب بسلعة أميرب. سيطاقاته وتصث  العضالي متوتلةاب و 

 ي: الا لة الاماغيةاب اجل از احلالاب الت كل ال ثكياب اةوقع األزرقاب وواة رافييب وحت  اة اداب فالالق 
ف،ي سوية يفذه الثىن يت  التاخل ل سريورة وسياق استثارة الالق والك ع  طليق النواقل العصثية 

 & Mishna))مي نا ومسكالناب  والثيثتيا العصيب والواة السريوتوونياب وورأدرينالنياب اةتمثلة ل

Muskal, 1998 النوى العصثيةاب هلا عالقة ةخلوف  ميما أظ لي الاراساي أن يفناك جمموعتني م اب
 والالق اةلضي:
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مي يةاب خااة وواة اةوقع مناطق اجلملة العصثية اةل  بعض على اخلالاي النورادرينالينية ل ت تمل فاألوىل ـ
يفذه النواة تؤدي هىل ةصو  ةالة  اباألزرقاب والهن تعترب اةلمي  اللئيسي  وتاج النورادرينالني ل الاماغ

م  الالق ال ايااب وةلعكس فإن اةواد الكيميائية الهن تثثط يفذه النواة تؤدي هىل اهلاوء والسكينة 
 وزوا  الالق.

اب ويفــذه اخلــالاي (Benzodiazépine)ودايزيثني   مســتاثالي عصــثية للثنــ أمــا الثاويــة فإ ــا حتتــوي علــى ـــ
 اب(2999منت ــلة ل اجل ــاز العصــيب احلــالاب خااــة ل الثاةــة احلجابيــة احلصــينية )مووكاســتل فلوــوناب 

قا اتض  أن هةاى الوظائف اهلامة للج از العصيب احلال يفو العمل على اميت اف احمليط اخلـارجي و 
يــل أو اةصــادر اةســاعاة علــى احليــاةاب وميــذلك ملاقثــة أةاســيس اجلســ  الااخليــة. حبثــا عــ  مصــادر اخل

لذلك فإن ةالة الت ،  والتنثه أو ما ياابل ا م  الناةية اةلضيةاب ويفـو اضـيلاب الالـقاب من ـ ه اجل ـاز 
مـا  العصيب احلال على األغلباب ميما أن يفناك اتصـا  بـني اجل ـاز احلـال ووـواة اةوقـع األزرق حبيـث هاا

ه النــواةاب والعكــس اــ ي  )وتــام ظ ــل خيــل م،ــاجئ أو زاد ةــا اخليــلاب اوتالــ  ةالــة التنثــه هىل يفــذ
 اباةعلوم أن حت  اة اد يفو اةلمي  األعلى لتنتي  اجل از ا عا ـي )الـالهرادي( اب وم (2991ةجلةاب أبو 

الــك ألجــل الايــام و  ف ــو وثــل ملميــ  التعثــري عــ  ا و،عــا ياب ميمــا أوــه ل اتصــا  دائــ  ةةــخ احل ــوياب
فالنتلة احلايثة لألملاض الن،سية )ا و،عا ي( تلجع ا هىل اضيلاةي ل يفذه  .بعملية التكيف الالزم
 اهللمواني العصثية. 

فــــالالق هان حيــــال وتيجــــة خلــــل علــــى مســــتوى حتــــ  اة ــــاداب وعليــــه فا ضــــيلاةي ل التــــوازن       
ة دقــاي الالــباب ا رجتــافاب ويفــي مــ  أعــلاض الالــق )ام  زايديــؤدي هىل اهللمــويناب خااــة النورادرينــالني 

اب فـــإدراك هوعصـــاب فم، ـــوم الالـــق أيخـــذ التتـــابع التـــايل:. (2991ميـــول / تلمجـــة الـــامياطي وآخـــلوناب 
رد فعــل ةالــة الالــق فت خــذ التتــابع التــايل: رد فعــل ةالــة الالــقاب أمــا  ابللخيــلاب مث رد فعــل ةالــة الالــق

التعثــري عــ  الالــق العصــايباب فإوــه بينمــا التجنــب أو آليــاي دفاعيــة. فإعــادة التاــايل اةعــللاب مث ســلوك 
يتضــــم  عمليــــة معاــــاة وكــــ  تصــــوريفا ميالتــــايل: و اعــــاي داخليــــةاب فخيــــل خــــارجي )عاــــاب(اب فالــــق 

 فم تااي للن اعاي الااخليةاب فإدراك للخيلاب مث قلق عصايب.موضوعياب فكث اب فا يار ج ئي للكث اب 
ةسؤو  على )الكل أو    يء(اب ف،ي ةا  و اط ا فإن مجيع ن اجلملة الودية يفي النتام اه

مكوانهتا تثا ل عمل ااب مبعىن بلوز مجيع األعلاض دفعة واةاةاب وم  مث تنيلق ل عمل ا ل الوق  
تؤدي هىل  اب ف يالوظي،ية ال اياة ل اةخ و،سهاب أو أ ا تتوقف ميل ا ع  العمل. أما ا ختال ي

ةا أاب فعام ت،ليغ الياقة يعترب Lecrubier et al, 1997) ثيي وزمالؤهاب)لوميلي تورياي ةادة ودائمة
أسثاب ارت،اع ضوط الام أو او،جار ل اةخ أو قلةة معاية وقولووية أو جلية أو احبة ااريةابميل ا 
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انجتة ع  زايدة الضووط احلياتية والالق الاائ . فاةياه عالية اةلوةة الهن يثاو أ ا تسثب قلاا 
اب لكو ا جتعل بعض هيااعاي اجلس  الثيولوجية غري متساةاب وةلتايل فإن ةقي ا يااعاي واوعصاة

ستت ثل ل الن ايةاب وختتل الساعة الثيولوجيةاب وأخريا خيتل ا ت ان. فالالق يستثار فاط مبثرياي م ادة 
 أو مبواقف وظلوف حمادة تيلق علي ا ميلمة ا وعصاب أو اة ااي.

وتورياي حتال ل اجلس اب ويفذه  أو و،سية عة أعلاض بيولوجيةمبجمو الالق يعلف و  
أما اةؤ لاي الن،سية الالق. لتكيف أو ا ستجابة ةختلف عوامل احماولة اجلس   األعلاض الهن تعكس

هىل م، وم او   م  ـ بيوفي يولوجي ـ حبالالق ذه اةااييس خااة بعا أن تيور م، وم فاا جاءي هب
 .Nancy et al, 1994) )انوسي وزمالؤيفااب تماعيطابع بيو ـ سيكو ـ اج

والالق ةالة استجابة غري حمادة حنو مجلة م  اةتورياياب والك م  أجل احل،اظ على  
 اب) Girdano  et  al, 1997 اب )جريداوو وزمالؤهاب Homéostasie)ابالتوازن الااخلي )ا ستتثاب

  أجل هيااف يفذا الت ايا اةؤدي هىل تتاخل مجلة م  اةلامي  العصثيةاب الهن تتعاون مجيع ا م
الالهستتثاباب ف،ي ةا  الالقاب ياوم حت  اة اد باور اةكاملة للمنث اي ا جيابية والسلثية الواردة هىل 

ها تصث  ا ستجابة فورية الت ثري على اةعاا )حت  اة اداب اجل از الودي(اب ميما أن يفناك  ابيفذه اةلامي 
  حت  اة اداب النخاميةاب والكتليةاب وين   ع  التوايفل الساباة الالتوازن استجابة طويلة اةاى انجتة ع

الذي يؤدي هىل الالهستتثاب اةولا للالقاب ويذيفب أا اب م، وم ا ستتثاباب هىل أن للثيئة الااخلية 
مي ة ا ستالار والثثاي اةتجاوساب أي توازن للعملياي احليوية ووسيه اخللوي على اللغ  م  اةتورياي 
الهن جتلي داخل وخارج اجلس اب ويلجع الك هىل سوائل اجلس  ويفلموانته ووواقله العصثيةاب ها تاوم 

 (.2991بتنتي  و،س ا بن،س ا )عثا اةنع  احلن،ياب 
قا يكون الوسط الااخلي لل،لد غري متوازن ل ةا  استثارة اجلس  أبي عامل م عجاب ةيث 

فعنا ةاول خلل ل اةنتجاي  ابلهن مت اايناع ا ااتياةلميثاي اياوم اجلس  بصنع مث استخاام أيف  ا
اةصنعةاب فإن الك يؤدي هىل الالقاب ويفذا اخللل الواقع ل النتام الااخلي لألعضاء ول الواد الص اب 
يفي  وايفا وأدلة على األعلاض الهن تؤدي هىل ظ ور اةااومة وا  اكاب منتجة مجلة م  الت،اعالي 

مل ضا الالقاب يفذه الاوى تستثار بنجاعة هاا مياو  العوامل اةؤثلة ل الااخلية الناج ة والهن تع
أما ل ةا  اةؤثلاي الاوية الهن تتعاى همكااني اجلس اب مثل  ةاود وك  عنايفا هيااف ا وميث  ا.

تناو  اةياه عالية اةلوةةاب فإن الك ينعكس سلثا على اآللياي اةنتمة لالستتثاب الااخلياب وأن أيف  
الهن تت ك  ل يفذا ا ستتثاب يفي اةاء وما حيمل م  عنصل معاوية وبصورة خااة العناال 
ل  تكم  األمة احلاياية وت ري الث ول هىل أن ا ة ابElectrolytes ( +, k+Na) الك للياي
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لوم وم  اةعاب اةعمو  هبا عاةيا م  تناوله ةياه تستول ال لوط ص ة اةواط  تثاأفالعناية بثلوهتا اةائيةاب 
Electrolytes (, +Na يلافاه ضياع مستمل للماء والك للياي قيام الكائ  احلي بوظائ،ه اةختل،ةأن 

+k)ويعوض  ابأو تيلح عرب اهلواء اة فور م  اللئتني ابالهن تيلح على  كل م،لزاي بوليـة وعلقية اب
ملا م  جس  ويكون ضياعه مست ابيفذا الضياع اةائياب سلوك الث ث ع  اةاء وال لوع ل  لبه
ختتلف ةختالف  ابولك    حيتمل غيابه هّ  ةاة معينةاب الكائ  احلياب بينما الت ود به ب كل متايع

احلالة ال،ي يولوجية والعوامل الثيئيةاب خااة عناما يتعلق األمل ةلثىن اجلسمية الهن ييوق ا اةاء ب كل 
هّ  ل احلا ي احللجة احمللضة  وثعال والهن  تصل هىل ةّا العوز اةائي  ابوثيق ميالاماغ والكثا

وتتصف يفذه ا ستجابة باقت ا وت امن ا مع حلتة باء ال عور اب استجابة تناو  اةاء اةص  ة
 .)2992الايباب (ةلعيش وتتوقف بتوق،ه 

يتمي  اةاء خبواص في اي ـ مييميائية   تتوفل ل باية السوائلاب ميووه يؤدي دورا ميثريا ل و  
حليويةاب ميما ياخل ل تلمييب مجيع اخلالاي والنسجاب وتثلغ احلاجة اليومية منه هىل ةوايل العملياي ا

عنا الثايياي. تعود خااية احملافتة على اةاء ل  اب%  0,9اليثيعية  (Na cl) وسثة اب بينما تثلغ 1.0
ي حيتوي على النسج هىل العناال اةعاويةاب واةاء ل اليثيعة أوواعاب وأن األال  لل لب يفو الك الذ

ه  أن يفذا النوع م  اةاء غري متوفل ل  اب(2991األمالح والوازاي اة،ياة وبنسب ضئيلة )الثاراوياب 
اب بل  تاز مياه مناطق عاياة م  الوط  مبلوةت ا العاليةاب ويفي بذلك تؤثل على ةجل ائلناطق اةميل 

وية واةاء لسلوميني متثايننياب ويفذا متناولي ا في يولوجيا وا يااب ةيث خيضع است الك األمالح اةعا
يتي  لنا الاو  بوجود آليتني ملمي يتني تستثاران بعوامل ا جت،اف اةختل،ةاب مما يؤدي هىل تن يط 

واةستاثالي احلجمية أثناء تعلض الكائناي لالجت،اف خارج خلوياب ةيث  (AII)األ يواتوسني 
 )جويفنسون وثو ورس اب ثة است الك األمالحتاوم هةاى اآلليتني مبلاقثة اةاءاب واألخلى مبلاق

(Johnson & Thunhorst , 1997أو ال ايدة ل تلميي   اب )بينما يعمل ارت،اع احللولية )األمسوزية
 ,Rowland et al) )روفالوا وزمالؤهاب األمالحاب على تن يط اةسلك اةائياب ويثثط اةسلك اةل ي

ستاثالي احلجميةاب يلوي التثثيط الذي ت،لضه بعض الثىن وجتار ا  ارة هىل أن زوا  أتثري اة اب1992
على اةستوى  اب(AVP)الاماغية على آلية امتصاص اةاء واألمالح اةعاويةاب وقا يتاخل ال،ازوبليسني 

 ) مناين وزمالؤهاب اةلمي ياب والك م  أجل هاالح ا حنلاف احلادل ل التوازن اةائي ـ اةعاين
Menani et al, 1996). 

ميا يستجيب لل اجة ال،ي يولوجية للكائ  احلياب ويلتثط و لية  لب اةاء تعترب سلعمف 
 ,Johnson جويفنسوناب؛ Fuller, 1984)فيللاب  العيش أساسا ةلالتوازن اةائي ـ اةعاين ل اجلس 
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مت التوال هىل أن ضياع ها تستثار يفذه اآللياي عرب ضياع اةاء داخل مث خارج خلوياب و  اب(1995
تاوم بت ليض اةلامي  العصثية ةيث ل وخارج خلوي يت  ميث ه بواسية عصثواني خااةاب اةاء داخ
وتتوضع يفذه اةلامي  اخلااة رتسل ومضاي عصثية وةاثية )يفلمووية(اب فع  يفذه التايفلةاب  ةاةسؤول

وم  اةنياي أن يكون يفذا  .(Andersson,1953 )اوارسوناب أساسا ل سوية حت  اة اد األمامي
 جًتا ع  توري ل الضوط احللويل للعصثواني اةلمي ية الهن تنث   و لع  ل ا ستجابةاب و الت ليض ان

الوسط ضم  (اب Na+) الصوديوم يت  يفذا هّ  هاا تعلض  العضوية لضياع مائياب أو بعا فلط ل ميمية
 .(2999اب عيسي)خلوي  خارج

 ابياع اةائي خارج خلويلاا تثني أن يفناك منااج عاياة م  اةستاثالياب تستثار أثناء الض
 )دوليكا ومنايناب لكائ  احلي تص ي  العوز اةائيلوالك م  أجل خ،ض  اة يفذا السلوكاب مما يتي  

De Luca & Menani, 1997 .) يعلف ع  مل  اليعام و(Nacl)  احمل، اي اةتااولة ل اب أوه م
ة ع  احللوليـة اةلت،عةاب يفذا النمواج م  مث ما يتثع ا م  دراسة لالستجاةي العصثية الناجت ابالاراساي العاياة

 .مؤداي هىل الالقاب (Stress)الت ،ي  يسثب اامة ةلولية وأتثريًا اوعصابيا 
 : مشكلة البحثـ  8-8

وتلا للخصائص الهن تتمتع هبا اجل ائلاب ف ي  اسعة مرتامية األطلافاب تنوع  بيئاهتااب 
مما اضيل اب اب قلة الساود ةةااروة مع عاد السكاناب اوعاام األ ارفي اوظلوف اجل،اف وقلة اهلواطل 

مصاحل اةوارد اةائية هىل التنايب ع  اةياه اجلوفية وحتلية مياه الث لاب وغالثا ما تكون يفذه اةياه عالية 
اةلوةة ل ميثري م  مناطق الوط اب ةيث يضيل السكان لتناوهلا ميماء  لوباب مع العل  أن استتثاب 

ئناي احليةاب  ايا احلساسية ألي توري ل وسثة اةلوةة م ما ميان بسييا ل الوسط الااخلي للكا
سوائل اجلس اب وميذا ل النسج وةىت على اةستوى اخللوياب خااة هاا مياو  يفذه النسج واخلالاي ااي 

ميما يفي احلا  ل اجلملة   ةساسية م،لطة وقابلة للتلفاب وأن بعض اخلالاي غري قابلة للتعويضاب
ميا وعصاب مناطق حمادة تؤدي هىل بلوز سلومياياب   ر ميما يفو معلوم عناما تستثاوالهن ابالعصثية

 .أمهية علمية و،سيةـ جسايةالن وث  ذيلالالق الو 
لالــق ةالــة ميــلد فعــل خيتلــف ةخــتالف ةيســعى يفــذا الث ــث هىل دراســة ا ســتجابة اةتميــ ة  

تعـرب عـ  مـاى توافـق يفـذا ال،ـلد أو  ةسب ووعية اةاء ودرجة ملوةتهاب يفـذه ا سـتجاةي الـهناب األفلاد
يفـــذا النـــوع مـــ  اةـــاءاب أو اوعـــاام يفـــذا التوافـــقاب ميمـــا حيـــاو  يفـــذا  عنـــا تنـــاو ةلالـــق  ااك مـــ  اةتصـــ،ني

لــاى أفـلاد العينـة اخلاضــعني لتنـاو  اةيــاه  و ـاتهالث ـث الك ـف عــ  العالقـة بــني اوت ـار ةالـة الالــق 
ما مدى أتثري تناول املياه عاليـة  ابة ع  التساؤ  التـايل:ست او  الاراسة احلالية ا جو عالية اةلوةة. 



 2010. 03العدد                             ةلدى متناويل املياه عالية امللوحالقلق  حالة      جملة الوقاية واألرغنوميا                  

 82 

أوـه مـ  اةنياـي ل مثـل يفـذا  يثاوةيث لدى عينة من الطلبة اجلامعيني ؟  القلق حالة امللوحة على
 الث ثاب العمل على هبلاز النااط اآلتية والسعي لإلجابة عن ا:

 . درجة اةلوةة الهن يتاثل ا اجلسـ حتايا العتثة ال منية و 
 .عنا أفلاد العينة ل ةا  ) تناو  اةياه اةاحلة ( ـ قياس درجاي ةالة الالق

 الفرضيات: -8-2
 عالية اةلوةة ةسب الرتاميي  با لة األزمنة.يفناك فلوق ل درجاي ةالة الالق هثل تناو  اةياه  ـ 2
 ألزمنة با لة الرتاميي .ايفناك فلوق ل درجاي ةالة الالق هثل تناو  اةياه عالية اةلوةة ةسب  ـ 1
 يفناك فلوق ل ةالة الالق بني الذميور وا انل هثل تناو  اةياه عالية اةلوةة ةسب مستوايي الرتاميي . ـ 3
 تناو  اةياه عالية اةلوةة ةسب األزمنة. يفناك فلوق ل ةالة الالق بني الذميور وا انل هثل  ـ 4
  :أهداف وأمهية البحث -8-0

ظـايفلة يفامـة  ـس مجيـع  همام علماء الـن،س منصـثا علـى دراسـة الالـق ةعتثـار ميان تلميي  وايفت
العميق علـى ا ضـيلاةي ل الوظـائف اجلسـاية ـ الن،سـيةاب  هاجملتمعاياب ولو بنسب مت،اوتة وتلا لت ثري 

مثــريا ةختلــف  ميمــا يعتــرب  .(Tissot,1980 )تســواب اســتعاادا للــافاع عــ  الســلوك الوظــائ،ي لــاى ال،ــلد
الن،ســـيةاب ممـــا يـــؤدي هىل اضـــيلاةي وخلـــل ل يفـــذه الوظـــائفاب فينـــتج عـــ  الـــك الالتـــوازن  الوظــــائف

اب مما يستاعي حماولـة هعـادة تاـومي يفـذا التـوازناب والـك إبتثـاع أسـاليب سـلوميية متنوعـة )غالـباب يالن،س
ميمـــا تـــربز أمهيـــة يفـــذا اةوضـــوع اب  يثـــاو أن يفـــذه م ـــكلة جـــايلة ة يفتمـــام والاراســـةمـــ  يفنـــا (. 2910
(اب والـك مـ  أجـل 2999ليه ل أحبال على ال،ئلان ل يفذا اجملا  )عيسياب هادا هىل ما مت التوال استن

هظ ــار مــاى أتثــري يفــذا النــوع مــ  اةــاء علــى ا وســان في يولوجيــااب استاالبيـــااب مييميــاء ةيويــةاب ســلومييااب 
منـاطق بعـض ل ل معلفـة مـاى أتثـري اةيـاه عاليـة اةلوةـة  افاهلـويتجلـى اب وميذا على اجلاوب الص ي

   :ا وساناب والك باراسة نا لوب عالايل واةتناولة ميماء 

 اةلاةل ال منية الالزمة لل،لد ةىت يتكيف مع يفذا الت ثري م  عامه . ـ
درجــاي اةلوةـــة الـــهن وكـــ  هلـــذه الكائنـــاي حتملل ـــا )العتثـــة(اب وتلـــك الـــهن تـــؤدي هىل تثـــايالي  ــــ

 في يولوجية وو،سية وا ية 
 اب والـك بتيثيـق رائــ لتجليـبلاد ل مجيـع ملاةـل اايي ةالـة الالـق عنـا يفــؤ ء األفـقيـاس مسـتو  ــ

 .أفلاد العينة على احلا ي الثماوية
 :حتديد املصطلحاتـ  8-8
: يعـا احمللـو  اةل ـي معتـا  الرتمييـ  لـاى الثـايياياب من ـا ا وسـان عنـا درجـة امليـاه عاليـة امللوحـةـ   
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وميـــل حملـــو  ي،ـــوق تلمييـــ ه يفـــذه النســـثةاب ي عـــا حملـــو  عـــايل اب % 5.9 مـــو /لرتاب أي بنســـثة 5.20الرتمييـــ  
 ميت ايا هجلائي مت حتايا تلاميي  اةياه الهن ستخضع للتجليب. .(Hyperosmolaire)الرتميي  

: يعلف الالق أبوه: مسلك ضيق واعب ووضعية ةلجةاب ة ضافة هىل ميووه Anxiety القلقـ 
اب ويفي Debove, 1982) ابديثوف( ،ه  عور خبيل دايف هةساس مؤملاب يتجلى ل ضيق عميقاب يكتن

اب مثل تناو  اةياه مص وبة بتورياي عصثية هعا يةاب ت ثه تلك الهن تتجلى أثناء ا و،عا ي ال اياة
   Sillamy, 1983).ابسيالمي( اةاحلة

ضـة أو أب ا: ةالـة او،عاليـة عار  (Spielberger): يعلف ا سثيلربجري (State Anxiety) حالة القلقـ 
عابلة للكائ  الث لياب   تتس  ةة اعل اةوضوعية الهن يعي ا ال،لد ويسوديفا التوتل واخلوف مـ   ـيء 
ملتاباب وارت،اع ل و اط اجل از العصيب الالهرادياب ميما ختتلف ةالة الالق ل ال اةاب وتتذبذب عرب 

ئي حلالة الالق: يفي عثارة (اب ول يفذه الاراسة فإن التعليف ا جلا2912الوق  )مصي،ى أمحا تلميياب 
 Cattell & Curran) ابكاتـل وميـورانل(ع  الارجة الهن يت صل علي ا أفلاد العينة علـى مايـاس الالـق 

وتعــرّب يفــذه الارجــة ل الاراســة احلاليــة عــ  اســتجابة الالــق عنــا متنــاويل اةيــاه عاليـــة  النســخة العلبيــةاب
  .الهن تت ل عنايف  عادة وتلك اةلوةة

اجل ائلاب ويفي تاوم -لاا مت التيثيق التجلييب ل اةارسة العليا لألساتذة ةلاثة لبحث:ميدان ا ـ 2
 ةاليا بتكوي  أساتذة اليوري  ) اةتوسط والثاووي(.

 اةنتمنيفلدا م  طلثة السنة الثالثة جامعي  41ا تمل  عينة الث ث على عينة البحث:  ـ 2-8
مت اختيار العينة  وميل   ع اب. (11_+  2)ربني ل العمل م  ا انل متاا 35اميلا و 21للمارسةاب من   

 بيلياة ع وائية )متيوعون(.
 :احملاليل امللحية املستخدمةـ  2-2

Na Cl       0942 M       (PM=21911)   1919 g  Na Cl /4000ml d’eau distillée 
Na Cl       0.30 M                              17.53g Na Cl / 1000ml d’eau distillée 
Na Cl       0912 M                              59959g Na Cl /4000 ml d’eau distillée 

 8SQ » Eight State »: مت تيثيــق مايــاس اســتخثار احلــا ي الثماويــة  األداة النفســية ـ 2-0 

Questionnaireر عثــا احلكــي  الــاماطي . قــام برتمجــة يفــذا ا ختثــار هىل العلبيــة ميــل مــ : عثــا الو،ــا
 96(اب وقا جاء يفذا ا ختثار ل اـيوتنياب ا ـتمل  ميـل من مـا علـى 2919محا حمما عثا اخلالق ) أو 

بناا لاياس ميل ةالة م  احلا ي الثماويـة علـى ةـاةاب ميمـا وكـ  تيثياـه همـا  21بناااب حبيث خصص 
 سنة ف ميثل. 26لايفاني الثالوني م  العمل بصورة فلدية أو مجاعيةاب وقا مت بناؤه لالستخاام مع اللا اي  أو اة

 يت  ل ميل جلسة عملية تيثيق اختثار احلا ي الثماوية. اإلجراءات النفسية:   ـ 2-8 
: ي اف اختثار احلا ي الثماوية هىل تاامي بيارية لاياس استخدامات االختبار وجماالته ـ 2-5



 2010. 03العدد                             ةلدى متناويل املياه عالية امللوحالقلق  حالة      جملة الوقاية واألرغنوميا                  

 84 

 أساس ا على أوسع منتور ممك  ل اةلةلة ةا ي و،سية متعادة اجلواوباب وتعتما يفذه الثيارية ل
ف و ل ةا ااته سي تمل على عاد وافل م   اباللايفنة م  تيور الث ول ل يفذا اجملا 

 . يفنا استخاام اةياه عالية اةلوةة ومتاب  حياديفا ه  تصور اةستخامني لها ستخااماياب  
، ـــوص ل ميـــل مايـــاس مـــ  اةاـــاييس : تعتمـــا الارجـــة الـــهن حيصـــل علي ـــا اةتصـــميم االختبـــار ــــ 2-0

بناا(اب ميما أن اختيار  21بناااب ب=  21)أ =  بناا ل ميل ايوة م  ايوهن ا ختثار 21الثماوية على 
 ل الوالب العام.  ةلسمةم  اتصاهلا  الة ةحلالة أميثلالثنود ميان اا 

لى فلد واةا أو على : وك  هجلاء اختثار احلا ي الثماوية هما عتعليمات تطبيق االختبار ـ2-7
اختثار اايت جمموعة م  األفلاداب وما زود به اة، وص م  تعليماي بسيية وواض ةاب جتعل منه 

  .التيثيق بصورة فعلية
: لكل سؤا  م  أسئلة اختثار احلا ي الثماوية أربعة اختياراياب حبيث جياب تصحيح االختبار -2-4

س   درجة ميل بنا ل عامل واةا فاطاب  ووتلا لوجود اب وت(3اب  1اب  2اب 5)عن ا ةختيار درجة واةاة 
( بناا لكل ةالة م  احلا ي الثماويةاب ولكل ايوة م  ايوهن  ا ختثاراب فإن درجة 21)هثىن ع ل

 ( درجة ةلنسثة للصيوتني.11ايوةاب أي )( تعا أعلى درجة خام وك  احلصو  علي ا ل ميل 36)
بناء ع اةعلوماي ةو  ملت،عي الالق ومنخ،ضيهاب والك : ي اف يفذا ا ختثار هىل مجدفـاهل ـ 2-0

 أفلاد اب وميذلك الرتاميي  الثالثة للم اليل عالية اةلوةة الهن مت تناوهلا م  لانيثاةعلى األزمنة الثالثة اة
العينة. ويتوخى يفذا الث ث هلااء الضوء على ظايفلة الالق وعالقت ا بتناو  اةياه عالية اةلوةة ااي 

م  العوامل اةؤثلة ل ال خصيةاب وختتلف  اته ودرجته م   اةتارجة ول أزمنة خمتل،ة. فالالقالرتاميي  
احليوية والعوامل من ا الثيئية  واخلااةاب ميما يت ثل بعاة عواملة فلد آلخلاب ةسب أيفاافه وأوضاعه العام

 (.4999اب رحمما دوياا؛ 4992)عاياة أبوااوةاب 
 :بقةالتقنيات اإلحصائية املط ـ 2-83

(اب SPSSبتيثيق تانياي هةصائية ع  طليق تيثيق بلانمج ا ةصاء للعلوم ا جتماعية )
والذي م  خالله مت فلز النتائج وتصني، ا وحتليل بياانهتا ودراسة مستوى ال،لوق أو ا رتثاط فيما 

مة ووك   اميل التانياي ا ةصائية اةستخا اببين ااب وحبث مستوى د لة ميل وتيجة م  النتائج
 واةتمثلة ل التايل:

ةساب اةتوسط احلسايب وا حنلاف اةعياري: لواف ماى  لمي  الاي  وت تت ااب والك با لة مجيع أ ـ 
 الرتاميي  واألزمنة اةعتماة ل خمتلف التجارب.

  وقا استخام .ةعلفة ما هاا مياو  يفناك اختالفاي تع ى ألثل اةعاجلةاب Lambda مثاا اختثار ب ـ 
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  ل أزمنة وتلاميياةتورياي  بني امي  العاملية للاياساي اةتكلرة والهن توض  ال،لوق والت،اعلالتص
اجملموعتني جمموعة  معلوماي ةو  ال،لوق بني الذميللك يوفل الت ليل السابق اة ضافة هىل  ابخمتل،ة
 وجمموعة ا انل. الذميور

 عرض النتائج: -0

طالثا  210اسة ا ستيالعية ميااويا ل اختيار العينة والهن مشل   ثل  الار الدراسة االستطالعية: ـ  أ
أوثىاب والاصا اةلجو م  يفذه  12 اميلا وَ  44من     ـالسنة الثالثة  ـم  اةارسة العليا لألساتذة ةلاثة 

 العينة يفو معلفة ااق وثثاي اةاياس اةيثقاب وأوه ةاا يايس ما وضع لاياسه.
لاا أخذي يفذه الاي  م  مص،وفة الرتمييب العاملي الذي ياام ا رتثـاط اةثا ـل بـني الصدق:  ـ 0-8

ةلنتــــــل هىل الاــــــي  اةارجــــــة ل و  اباةايــــــاس والعامــــــل
 .ن الصاق ماثو فإاجلاو  أعالهاب 

ةستخاام الت ليل ا ةصائي الثبات: ـ  3-0
 ل،اأاحلصو  على قي  مت اب (SPSS) وبتيثيق
(alpha) الهن توض  قيمة ثثاي اةاياس اةثينة اب

 ل اجلاو  اةوايل.
هىل ثثاي ماثو  بوجه عام. ويفذه الاي   -أ -ردة ل اجلاو  أعاله ل الصيوة واالعامالي اةت ري 

هىل قي  العينة اةصليةاب ويالةظ ارت،اع  -ب -تارتب م  قي  العينة األمليكيةاب بينما تارتب ل الصيوة 
ويفو عكس ما ظ ل ل ميل م  ثثاي هعادة التيثيق  -أ  -ع  الصيوة  -ب  -ثثاي استالار الصيوة 

ري على عينة مصليةاب وميذا ثثاي هعادة التيثيق بعا أسثوع على عينة أمليكيةاب ويالةظ على ال،و 
العموم أن معامالي ثثاي استالار مااييس احلالة   تكون ملت،عة ميمااييس السماياب وعليه فإن 

 اةعامالي اةت صل علي ا تعا ماثولة على العموم. 
خمــرب ف يولوجيــا احليــوان ةةارســة العليــا لألســاتذة ةلاثــةاب مت يفــذا العمــل ل  الدراســة األساســية:ب ـ   

وقثل الثاء ل التجليب مت  تيثيق األداة الن،سية اةتمثلة ل اختثار احلا ي الثماويةاب ويعترب يفذا العمل 
مبثابــة التجلبــة ال ــايفاة. أمــا اجلاوــب التجــلييب فتمثــل ل تنــاو  ميــل فــلد مــ  أفــلاد العينــة ميميــة مــ  اةــاء 

ل ميـاه معاويـة )هفـلي(اب اب (Na Clاب والك إباابة ميمية حمادة م  ملـ  اليعـام )خمربايي مت حتضريه الذ
مـو (اب تتناسـب ميميـة اةـاء اةتناولـة مي ـلاب  5.40مو اب  5.35مو اب  5.20احلصو  على الرتاميي  التالية )م  أجل 

 دقياة(. 95ياةاب دق 65اب دقياة35مل/ميغ(اب مع ملاعاة األزمنة التالية:) 2مع وزن ميل فلد )
يفــذا العمــل ل جلســاي من،صــلةاب وتتكــلر اجللســة اةواليــة بعــا مــلور  ىجــل : إجــراءات التطبيــقـــ 0-0 

 ي الصاق ة، وم الالق( وثل معامال1اجلاو  رق )
 الصيوة  ب الصيوة  أ الاياس

 1.52 1.62 الالق

 مل الثثاي لصيوهن )أاب ب( حلالة الالق( وثل معا2اجلاو  رق )
 الصيوة ب الصيوة ا اةاياس ال،لعي      

 1.51 1.33 الالق
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 أسابيع(اب تناول  العينة ل:  4 أو 3زم  )
 دقياة. 35مو  ل ال م   5.20اجللسة األوىل: مياه ااي تلميي   

 دقياة. 65 م  مو ( و ل ال 5.20اجللسة الثاوية: مياه ااي و،س الرتميي  )
 دقياة. 95ال م مو ( و ل  5.20اجللسة الثالثة: مياه ااي و،س الرتميي  )

 دقياة. 35مو ( ل ال م   5.35أّما ل اجللسة اللابعة مت تويري الرتميي  الذي أاث  )
 دقياة. 65مو ( ول ال م   5.35ل اجللسة اخلامسة تناو  أفلاد العينة مياه ااي تلميي  )

 دقياة. 95ال م مو ( ول  5.35لسادسة تناو  أفلاد العينة مياه ااي تلميي  )ل اجللسة ا
 دقياة. 35مو ( ل ال م   5.40أّما ل اجللسة السابعة فتناول  العينة مياه ااي تلميي  )

 دقياة. 65مو ( ل ال م   5.40ل اجللسة الثامنة فتناول  العينة مياه ااي تلميي  )
 دقياة. 95مو ( ل ال م   5.40  العينة مياه ااي تلميي  )ل اجللسة التاسعة فتناول

 ل  اية ميل جلسة يت  قياس الالقاب والك بتيثيق اختثار احلا ي الثماوية.
  :الدراسة نتائجـ  3-4

يفناك فلوقا ل درجاي الالق هثل تناو  اةياه عالية اةلوةة أن " الهن تنص علىالفرضية األوىل: 
األزمنة". وم،اديفا أن يفناك فلوقا ل درجاي الالق ةسب تلاميي  اةياه اةتناولة ةسب الرتاميي  با لة 

 ع  طليق ال لب.
 األزمنة.رتميي  و اةتوسياي احلسابية وا حنلافاي اةعيارية لارجاي الالق هثل تناو  اةياه عالية اةلوةة با لة خمتلف ال( 3اجلاو  رق  )

 الرتاميي 
 األزمنة

 مو  5.40 مو  5.35 مو  5.20
 ع م ع م ع م

 4.41 46.11 4.34 41.41 1.15 34.25 د 35
 1.49  48.33 4.51  43.63 6.90 33.60 د 65
 1.91  51.54 4.21 40.60 1.31  30.51 د 95

الالقاب  مستوى لمل وظا ( ارت،اعا 3تثاي أفلاد العينة ا مجالية ميما يفو مثني ل اجلاو )
الالق ل الاياس الاثلي للعينة الكلية ميان  ارجةأن اةتوسط احلسايب ل والك با لة الرتاميي اب علما

(. لولض الت لي ع  اةصادر الهن  3.86(اب بينما بلغ ا حنلاف اةعياري )ع =19.09مساواي )م= 
أدي هىل توري ل درجاي الالق ومستوايته لاى أفلاد عينة الث ثاب مت استخاام اةتوسياي احلسابيةاب 

 ميما يفو موض  ل اجلاو اب  اةعيارية؛ لت ليل اةتوسط احلسايب للالق عنا أفلاد العينة وا حنلافاي
اجلاو  هىل تثاي  اةتوسياي احلسابية للالق عنا جممل أفلاد عينة الث ثاب وأ ا  يفذا ي رياب ةيث (3)

افاي اةعيارية تتارج م  األقل تلميي ا هىل األعلى تلميي ا وإبمجايل خمتلف الرتاميي اب بينما ت ري ا حنل 
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ل درجاي الالق عنا أفلاد اةاابلة للمتوسياي احلسابية اةذميورة أعالهاب هىل درجاي ضعي،ة م  الت ت  
  .Lambda  اختثار و ختثار يفذه ال،لضيةاب مت استخاام ابالعينة

ت ري الثيااني ا ةصائية هىل وجود فلوق ااي د لة هةصائية ل متوسياي الالق با لة 
اب ويفي قيمة ااي د لة هةصائية F (5912ـ) جاءي مساوية   ا ختثاراب ةيث أن قيمة الرتاميي 

 الالق عنا أفلاد العينة الكلية.(اب مما يعين أن متوري الرتاميي  له أمهية وأتثري على مستوى 5.52)
 Lambda  قي  حتليل التثاي  اةتعاد ةستخاام اختثار ( وثل 4اجلاو  رق  )

  اة الت،اعل مستوى الا لة درجة احللية قيمة  فــ Lambda  ة  مثااقيم أتثري اةتوري
 ***   09121 1.111 5912 41914 0921 الرتاميي 

  ***09119 1.111 5912 44925 0999 اجلنس× الرتاميي  

 *** 09924 1.111 5912 111901 09019 األزمنة

 *** 09109 1.111 5912 42911 09291 اجلنس× األزمنة 

 09099 09141 1911 4904 09941 األزمنة × اميي  الرت 
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــة × الرتاميي ×  األزمن

 اجلنس
1.664 5442 4.43 1.111 1.336 ** 

 

يفناك فلوقا ل درجاي الالق هثل تناو  اةياه عالية اةلوةة ةسب الهن تنص على أن "الفرضية الثانية: 
جاي الالق أثناء تناو  اةياه عالية اةلوةة وم،اديفا أن يفناك فلوقا ل در  اب"األزمنة  با لة الرتاميي 

 ةسب األزمنة اةعتماة ل التجليب. 
تثاي أفلاد العينة ا مجالية ميما يفو مثني ل اجلاو  السابق ل الالقاب والك با لة األزمنةاب 

(اب 19.09)م=  علما أن اةتوسط احلسايب لارجة الالق ل الاياس الاثلي للعينة الكلية ميان مساواي
لولض الت لي ع  اةصادر الهن أدي هىل توري ل درجاي  اب(3.86ينما بلغ ا حنلاف اةعياري )ع=ب

الالق ومستوايته لاى أفلاد عينة الث ثاب مت استخاام اةتوسياي احلسابيةاب وا حنلافاي اةعيارية؛ 
 ري اجلاو  ي (.3لت ليل اةتوسط احلسايب للالق عنا أفلاد عينة الث ث ميما يفو موض  ل اجلاو )

السالف هىل تثاي  اةتوسياي احلسابية للالق عنا جممل أفلاد عينة الث ثاب وأ ا تتارج م  األقل 
تلميي ا هىل األعلى تلميي ا وإبمجايل خمتلف األزمنةاب بينما ت ري ا حنلافاي اةعيارية اةاابلة للمتوسياي 

رجاي الالق عنا أفلاد العينةاب مما يؤميا احلسابية اةذميورة أعالهاب هىل درجاي ضعي،ة م  الت ت  ل د
 دقة الثيااني الواردة. 

للمااروة بني متوسياي الالق وفاا  Lambda ختثار يفذه ال،لضيةاب مت استخاام اختثار 
( هىل وجود فلوق ااي د لة هةصائية ل 3ت ري الثيااني ا ةصائية للجاو ) ةتوري األزمنة.

اب ويفي قيمة F (5912) ث أن قيمة ا ختثار جاءي مساوية لـمتوسياي الالق با لة األزمنةاب ةي
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(اب ويفو ما يعين أن متوري األزمنة له أمهية وأتثري على مستوى الالق عنا 5.52ااي د لة هةصائية )
 أفلاد العينة الكلية. وعليه تت اق ال،لضية الثاوية للاراسة.

ر وا انل ل درجاي الالق هثل تناو  اةياه الهن تنص على أن "يفناك فلوقا بني الذميو  الفرضية الثالثة:
 عالية اةلوةة ةسب مستوايي الرتاميي  با لة األزمنة".

 ةسب متوري اجلنس.  ( وثل اةتوسياي احلسابية)م( للالق با لة الرتميي  وال م  5اجلاو  رق  )
 مو  5.20 مو  5.35 مو  5.40

 اجلنس
 الرتاميي               
 م ع م ع م ع األزمنة

 ه 31.53 1.91 36.23 6.11 33.03 1.31 د 35 ا 19.11 4.51 29.33 4.14 31.05 6.12
 ه 44.55 4.31 40.45 3.56 46.65 3.91 د 65 ا 39.11 1.95 45.66 3.11 43.13 4.22
 ه 41.93 0.20 41.26 1.41 02.35 1.12 د 95 ا 40.22 1.14 41.62 1.06 02.94 3.45

( ل جاوثه اةتعلق ةلالق عنا اميور العينةاب أ   يثاون ارت،اعا ل الالق 0)يتض  م  اجلاو 
والك با لة الرتاميي اب  ميما يتض  م  اجلاو  و،سه ل جاوثه اةتعلق ةلالق عنا هانل العينةاب أ   

ثلي يثاي  ارت،اعا ل الالقاب با لة الرتاميي اب علما أن اةتوسط احلسايب لكمية الالق ل الاياس الا
اب ع 20.63)م=  (؛ ل ةني ميان عنا جمموعة ا انل3.52اب ع= 17.55جملموعة الذميور ميان )م= 

=4.51 .) 
لولض الت لي ع  اةصادر الهن أدي هىل توري ل درجاي الالق ومستوايته لاى أفلاد العينة 

ة؛ لت ليل با لة الرتاميي  ةسب اجلنساب مت استخاام اةتوسياي احلسابيةاب وا حنلافاي اةعياري
اةتوسط احلسايب للالق عنا أفلاد عينة الث ث ميما يفو موض  ل اجلاو  أعاله. ها ي ري يفذا اجلاو  
هىل تثاي  اةتوسياي احلسابية للالق عنا جممل أفلاد عينة الث ثاب وأ ا تتارج م  األقل تلميي ا هىل 

اةعيارية اةاابلة للمتوسياي احلسابية األعلى تلميي ا وإبمجايل خمتلف الرتاميي اب بينما ت ري ا حنلافاي 
 درجاي ضعي،ة م  الت ت  ل درجاي الالق عنا أفلاد العينة. اةذميورة أعالهاب هىل 

للمااروة بني متوسياي الالق وفاا   Lambda ختثار يفذه ال،لضيةاب مت استخاام اختثار 
الالق با لة الرتاميي اب ةيث  متوسياي وجود فلوق ااي د لة هةصائية ل ي أظ لذنس والتوري اجلة

(اب مما يعين أن 5.52(. ويفي قيمة ااي د لة هةصائية )2.45جاءي مساوية لـ) (F)أن قيمة ا ختثار 
 ال،لوق بني اجلنسني ااي د لةاب  ويفي لصاحل ا انل.

الهن تنص على أن "يفناك فلوقا بني الذميور وا انل ل  درجاي الالق هثل تناو   الفرضية الرابعة:
 اةياه عالية اةلوةة ةسب األزمنة با لة الرتاميي ".
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( ل جاوثه اةتعلق ةلالق عنا اميور العينةاب أ   يثاون ارت،اعا ل 4يتض  م  اجلاو )
الالق والك با لة األزمنةاب ميما يتض  م  اجلاو  و،سه ل جاوثه اةتعلق ةلالق عنا هانل العينةاب 

لة األزمنةاب علما أن اةتوسط احلسايب لكمية الالق ل الاياس الاثلي أ   يثاي  ارت،اعا ل الالق با 
 (. 4.51اب ع=20.63)م=  عنا جمموعة ا انل(؛ ل ةني ميان 3.52اب ع= 17.55)م= جملموعة الذميور ميان 

للمااروة بني متوسياي الالق ةسب Lambda مت استخاام اختثار ختثار يفذه ال،لضيةاب 
وت ري الثيااني ا ةصائية للجاو  هىل وجود فلوق ااي د لة هةصائية ل  اباجلنس وفاا ةتوري األزمنة

لة ا. ويفي قيمة دF(2.45) جاءي مساوية لِـ  متوسياي الالق با لة األزمنةاب ةيث أن قيمة ا ختثار
(اب ويفو ما يعين أن متوري األزمنة له أتثري على مستوى الالق عنا أفلاد العينة  على 5.52هةصائيا )
 اجلنس ويفو لصاحل ا انل.  مستوى

 مناقشة النتائج:ـ  8
أظ لي وتائج الث ث االةية اختثار احلا ي الثماوية لالستخاام مع اليلثة اجلامعيني ل 
الايل اجل ائلياب مي داة تستعمل ل حتايا وجود ةالة الالق و اتهاب وفيما يتعلق ةوت ار الالق لاى 

أوض   النتائج أن توزيع ةالة الالق لاى اليلثة أقلب ما  طلثة اجلامعة ل اجملتمع اجل ائلياب فاا
أوه وك  الاو  أبن ةالة الالق يعترب  -ل ةاود العينة اةاروسة -يكون هىل ا رت،اعاب ومعىن الك

 ل ال لب. اةتناولةةسب تلاميي  اةياه م كلة لاى طلثة اجلامعة ل اجل ائلاب وختتلف  اته 

صائيةاب م  خال  الت ليل الوا،ي للتثاي  يؤميا العالقة بني هن التمع  ل الثيااني ا ة
ةالة الالق وخمتلف الرتاميي  للمياهاب ويفذا يعين أن اةتوسياي احلسابية للالق تتوري بتوري الرتاميي  
واألزمنة اةعتماة جتليثيا. وةلتايل فإن يفذه اةعيياي تا  على أن أفلاد العينةاب يتمي ون بارجاي عالية 

الالقاب وعليه فإن يفذه النتائج تعين وجود عالقة بني درجاي ةالة الالق وخمتلف الرتاميي  م  ةالة 
 ةسب األزمنة.

لولض الت لي ع  اةصادر الهن أدي هىل توري ل درجاي ةالة الالق لاى أفلاد العينةاب مت 
ة الالق عنا أفلاد استخاام اةتوسياي  احلسابيةاب وا حنلافاي اةعياريةاب لت ليل اةتوسط احلسايب لارج

( هىل تثاي  اةتوسياي احلسابية لارجة الالق )ةالة( عنا جممل أفلاد 3ي ري اجلاو  ) عينة الث ث.
العينةاب وأن درجاهتا ختتلف ةختالف الرتاميي  ةسب األزمنة اةعتماة جتليثيااب بينما ت ري ا حنلافاي 

مما يعين أن  اباب هىل درجاي ضعي،ة م  الت ت اةعيارية اةاابلة للمتوسياي احلسابية اةذميورة أعاله
 متوريي ال م  والرتميي  هلما أتثري على درجاي الالق )ةالة( عنا العينة.



 2010. 03العدد                             ةلدى متناويل املياه عالية امللوحالقلق  حالة      جملة الوقاية واألرغنوميا                  

 91 

لاا أوض   النتائج أن درجاي الالق لاى أفلاد العينة  يل هىل اةستوايي اةلت،عةاب وأن 
يعين أن الالق يعترب م كلة  اته لاى أفلاد العينة مياو  عاليةاب والك قثل خضوع ا للتجليباب ويفذا 

لاى يفذه العينة م  اليلثةاب فما ةلك هاا أضيف له تناو  اةياه عالية اةلوةةاب خااة وأن ما مت 
التوال هليه م  وتائج يت ل أن اةياه اةتناولة فاق  قارة اجلس  على ا ةت،اظ بتوازوهاب وبذلك ختيى 

ي النتائج هىل أن اةتوسياي احلسابية لاى اجلس  ملةلة السواء ودخل ملةلة الالقاب ةيث أ ار 
العينة الكلية اخلااة ةلالق مياو  تتارج م  األدىن هىل األعلى ةسب تلاميي  اةياه اةتناولةاب ويفذا 
ي ري هىل أ ا تصاعاي وب،ارق ميثري عما يفي عليه ل العينة و،س ااب قثل ال لوع ل تناو  يفذه اةياهاب 

مو / (. وقا يعود سثب يفذا  5.20ابية اةسجلة عنا تلميي  )ع  تلك اةتوسياي احلس  وميذلك
 5.40اب 5.35التصاعا ل درجاي الالق هىل يفذا النوع م  اةياه عالية اةلوةةاب خااة عنا الرتميي ي  )

اةعايناب أو ما ييلق عليه اس   -وقا ي،سل الك ج ئيا ل ضوء وتلية التوازن اةائي ابمو / (
 ".Homéostasieا ستتثاب"

هن التمع  ل الثيااني ا ةصائيةاب  يستنثط أن يفناك عالقة بني الالق ودرجة تلميي  اةياه 
عالية اةلوةةاب والك م  خال  الت ليل الوا،ي للنتائج. ويفذا يعين أن اةتوسياي احلسابية للالق 

لوا ميايفا ااي تتوري بتوري الرتاميي . وةلتايل فإن يفذه اةعيياي تا  على أن أفلاد العينة الذي  تناو 
تلاميي  عاليةاب يتمي ون بارجاي عالية م  الالقاب بينما أفلاد العينة و،س ا والذي  تناولوا ميايفا ااي 

مو /  اب يالةظ عام توري ميثري ل درجاي قلا  اب ها ينتج ع  الك تثايالي ل اايناع  5.20تلميي 
ؤدي هىل استثارة آلياي اايناع  الكاتيكو ميناي اةلمي ية والهن تعترب مؤ لا لعام ا ستتثاب اة

 األميناي األةادية والهن تعمل على استثارة ال،لداب مما قا يؤدي هىل الالق.
وعليه فإن يفذه النتائج قا تعين وجود عالقة بني درجاي الالق وتناو  اةياه عالية اةلوةة 

ا مياو  درجاي الالق ةسب درجة تلميي  يفذه اةياهاب أي أوه ميلما مياو  اةياه عالية اةلوةةاب ميلم
ملت،عة. فال ايدة اةعنوية للالق با لة الرتميي  تعين أوه ةاث  تثايالي أساسية ل اةعايري األيضية  
وال،ي يولوجية اةصاةثة  رت،اع اي د لة هةصائية ل درجاي الالقاب مما يعين أن فااان اةاء م  احلي  

ول هجت،اف  ايا عنا أفلاد العينة اةاروسةاب ويفو يؤداين هىل ةا خارج خلوي وارت،اع تلميي  الاماب
ما سثب اوتاا  ل احللولية )األمسوزية( م  منياة ألخلى عرب الو اء اخللوياب ويفذا يا  على 
ا خن،اض احلجمي للسوائل خارج خلويةاب فنتج عن ا ارت،اع ل درجاي الالق. ويفكذا يتض  أن اةياه 

ى الثيولوجياب بل وتا أثليفا هىل اجلملة العصثية والواد الص اب عالية اةلوةةاب   يتوقف أتثرييفا عل
الال استتثاب بااخل اجلس اب والذي يت ل ل  كل سلوك هوعصايب وقلق  فتستثريمها. مما يؤدي هىل
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لاى أفلاد العينة ميلد فعل دفاعي للجس  والك لتالل يفذا الت ثري. ه  أن للجس  قاراي التولب على 
الن،سي. لك  عناما يكون اةؤثل  اياااب فإن -استعادة التوازن الااخلي اجلسمي يفذا الت ثري وم  مث

اجلس  يعج  ع  استعادة توازوه فيت ل ب كل سلومياي مثل الالق. ويفو ما يؤثل على اجل ازي  
العصيب والواياب وتج عن ما ارت،اع ل همجايل الالق. ميما تتوري وسثته ةلتوازي مع احلج  ا مجايل 

 تلت،ع أثناء ت كل اةعاااي الولوبيلينية.  للاماب ها
ويفكذا يثاو أن يفذه التثاد ي تعمل على توري ا ستتثاب الااخلي لسوائل اجلس اب األمل 
الذي يستوجب رد فعل في يولوجي يتمثل ل استجابة بعض اةلامي  العصثية  وبعض الواد ااي ا فلاز 

تعمل ل الثااية على جعل الكائناي تتكيف مع الااخلي اة لفة على ا ستتثاباب ويفذه اآللياي 
اةعاين لوضعه اليثيعياب غري أن  -التلوف الوظي،ية والثيئية احمليية هبااب والك ةستعادة التوازن اةائي

ماارة العضوية على التكيف هلا ةاوداب ول ةا  جتاوز ةا همكااني العضويةاب ينعكس الك على 
تلاميي  ميما يثاو أن  Epstein,1991).ابابستاي ( ةساس ةلعيشسلوك يفذه الكائناياب والك بت ور ا 

 مو / (اب تتعاى قاراي اجلس  على استعادة ا ستتثاب.  5.40 -5.35اةياه خااة الرتميي ي  )
أن متوري الالق الذي يعيناب أن ارت،اع درجاي الالق ةسب  Lambda توض  وتائج اختثار

مو / (اب وي ري  5.40اب 5.35 لة هةصائية ةلنسثة للرتميي ي  )درجاي تلميي  اةياه اةتناولة اي أتثري با
اةتناو  جعل اجلس  عاج ا ع  الت قل  معهاب ويعا يفذا أملا طثيعيااب لكون اجلس  يتمتع بااراي يفذا هىل أن اةاء 

 تكيف حماودة. مما يؤدي هىل تعلض األفلاد هىل التوتل الن،سي والضيق وم  مث الالق.
(اب ويفي ااي د لة 5912( احملسوبة قا بلو  )Fاب تثني أن قيمة )Lambda بتيثيق اختثار

(. مما ي ري هىل أن درجاي الالقاب هلا دور ل ا ةساس ةلرتاميي  اةل ية للمياه P ≤ 0.01 هةصائية )
اةتناولةاب أثناء قياس أتثري اةياه عالية اةلوةة على العوامل الثيولوجية. ويفكذا تت اق ال،لضية األوىل 

يفناك فلوقا ل درجاي الالق هثل تناو  اةياه عالية اةلوةة ةسب الرتاميي  با لة  لهن تنص على أن "ا
 األزمنة".

لاا بين  النتائج اةتعلاة بت ثري ال م اب أن الالق ارت،ع ةلتاريج ةسب األزمنة اةختل،ةاب 
وه ةال توري ل احلج  اةائي ومياو  يفذه ال ايدة دالة. وتعين النتائج اةتوال هلي ا ل يفذا الث ث أ

مما أدى هىل ارت،اع  ايا ل درجاي الالقاب والك حلاول اوتاا  ل   .على مستوى اةصل )الثالمسا(
السوائل م  الوسط داخل خلوي هىل الوسط خارج خلوياب ميلد فعل واستجابة على الرتاميي  العالية 

التجارباب ويثاو أن األزمنة يفنا تؤثل أتثريا  للوسط خارج خلوياب والك با لة األزمنة اةعتماة ل يفذه
ميما أ اري النتائج هىل أن متوري الالق الذي يعيناب أن ارت،اعا ل درجاي الالق   اباا د لة واض ة
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ةسب األزمنة اةعتماة اي أتثري دا اب  ويعا األمل طثيعيااب لكون اجلس  يتمتع بااراي تكيف 
ة هىل تتابع ا ستجاةي اةعلفية ا و،عالية والسلوميية الهن حماودة. ويفكذا ي ري الالق ميعملية او،عالي

حتال ميلد فعل ل كل م  ا وعصاباب ويفذه العملية قا تثاأ مبثري خارجي ضاغط مثل تناو  اةياه 
عالية اةلوةة أو بواسية دليل داخلي يارك أو ي،سل على أوه خيري أو م اد مثل استثارة اجلملتني 

 العصثية والواية.
( احملسوبة قا بلو  Fاب تثني أن قيمة اختثار أةادي ا جتاه )Lambda يق اختثاربتيث 

(. مما ي ري هىل أن درجاي الالقاب هلا دور ل P ≤ 0.01 ويفي ااي د لة هةصائية ) (اب1.40)
ة على ا ةساس ةلرتاميي  اةل ية للمياه اةتناولة ل األزمنة اةعتماةاب أثناء قياس أتثري اةياه عالية اةلوة

يفناك فلوقا ل درجاي الالق أثناء العوامل الثيولوجية. وعليه تت اق ال،لضية الثاوية الهن تنص على أن "
 تناو  اةياه عالية اةلوةة ةسب األزمنة با لة الرتاميي ".

يثاو أن متوري الالق يصث  أميثل بلوزا ووضوةا عناما يت،اعل مع متوري اجلنساب فالذميور 
قل مما يفي عليه عنا ا انلاب والك ل احلا ي اليثيعيةاب فالتكوي  الثيولوجي يثاون وسثة قلق أ

والن،سي لإلانل خيتلف أاال ع  الذميور. و   ك أن يفذا الت،اعل ي ري هىل تعاا اةتورياي 
الثيولوجية الهن تعمل على ارت،اع درجاي الالقاب خااة عنا تناو  يفذا النوع م  اةاء عايل اةلوةةاب 

ظ م  جممل يفذه النتائج الهن أظ لي أن ميال م  عاملي اجلنس والرتاميي  ميان هلما أتثري ةيث يالة
على الالقاب ه  أن يفذا الت ثري يت ل ت،اعل ما مع بعض ما الثعض. فمتوري الرتميي  له أتثري  ايا على 

ناك أن يف Lambda اجلنساب ويفو ما يعين ارت،اعا دا  ل درجاي الالق. لاا أظ لي وتائج اختثار
(اب ولاى 5912)F د لة هةصائيةاب ها بلو  قيمة  يااويفي بني جنس اليلثة والالقاب ارتثاط  عالقة

(اب ويفذا يعين أن مستوى الالق يسري بيلياة 5.52مااروة د لت ا ا ةصائية الهن جاءي مساوية لـ)
ن ال،لق يصل ختتلف تثعا  ختالف اجلنس. فاليالب الذميل يتمتع بالق أقل مما يفو عنا ا انلاب وأ

 هىل مستوايي عالية الا لة ةسب الرتاميي  ويفو لصاحل ا انل.
ت ري يفذه النتائج هىل أن أفلاد العينة تتس  ةلالقاب أي الن عة هىل عام الثثاي ا و،عايل 
والعصايباب وتعا اةتوسياي احلسابية للالق عاليةاب ويفو ما ي ري هىل تلدي الص ة الن،سية و يوع 

واة اعل السلثية بني يفؤ ء اليلثة. ووك  ت،سري ارت،اع يفذه النسثة هىل الرتاميي  العالية الالق والتوتل 
للمياه اةتناولة م  ج ةاب ولكون معت  أفلاد العينة م  ا انل واللوايت أ اري الاراساي التجليثية 

أ   يسجل   ه  . ,feingold ) 1994 اب؛ فاووولاcosta et McCrae, 2001 اب ميوستا وماك ميلي(مثل: 
درجاي قلق أعلى م  الذميوراب وأن الك يعود بصورة أساسية لعوامل متعادةاب ترتاوح م  بيولوجية 
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اب والنمط ا جتماعي اةلتثط بنوع Geary,1999) ابجاري(وفلوق اجتماعية  Buss,1995) اببوس(
ميور وا انل ل ويفكذا والةظ حتاق ال،لضية الثالثة الهن تنص على أن:" يفناك فلوقا بني الذ  ال،لد.

 اةياه عالية اةلوةة ةسب الرتاميي  با لة األزمنة". هثل تناوهل درجاي الالق 
يثاو أن متوري الالق يصث  واض  اةعامل عناما يت،اعل مع متوري اجلنساب فالذميور يثاون 

ن،سية درجاي قلق أقل مما يفي عنا ا انلاب والك ل احلا ي اليثيعيةاب لكون الثنية الثيولوجية وال
لإلانل ختتلف أاال ع  الذميور. و   ك أن يفذا الت،اعل ي ري هىل تعاا اةتورياي الثيولوجية الهن 
تعمل على ارت،اع درجاي الالقاب خااة عنا تناو  يفذا النوع م  اةاء عايل اةلوةة. وتت ل النتائج 

اب ولاى مااروة د لت ا F (5912)أبن الت،اعل بني جنس اليلثة وال م  دا  هةصائيااب ها بلو  قيمة 
(اب مما يعين أن مستوى درجاي الالق دالة وتسري بصورة خمتل،ة 5.52ا ةصائية الهن جاءي مساوية لـ)

تثعا  ختالف اجلنس. فاليالب الذميل يتمتع ب اة قلق أقل مما يفو عنا ا انل با لة األزمنة. 
الاو  ةسب النتائج اةتوال هلي ا ل ومادام الالق يتصف هبذه الص،اي جمتمعة أو م،لدةاب أ  وك  

يفذا الث ثاب أن اةياه عالية اةلوةة قا  تسثب قلاا وظ ور يفذه ا ضيلاةي جمتمعة أو بعضا من ااب 
ةيث تثني وتائج العايا م  األحبالاب أ ا ختتلف م  دراسة ألخلىاب ةيث  ا بعض ا تلى أن 

تلى أن ا انل أميثل تعلضا للالق م  الذميور. الذميور أميثل تعلضا للالق م  ا انلاب والثعض اآلخل 
فاا أ اري وتائج الت ليالي ا ةصائية هىل وجود فلوق ااي د لة بني اليالب واليالثاي ل 
درجاي الالقاب تعود ةتوري اجلنساب والك لصاحل ا انل ل اجتاه الالقاب ويفو ما يت،ق مع النتائج 

ارت،اع درجاي الالق عنا أفلاد عينة الث ثاب فاليالثاي اةتوال هلي ا ل يفذا  الث ث  والهن تضمن  
سوان (ي كل  ثلثي أفلاد عينة الاراسة. ويت،ق يفذا الت،سري مع وتائج العايا م  الاراساي مثل 

ميما تنسج   اب Jones et Kugler, 1993)ابغالرو جون مي؛ Swunn et Zody,2001اب وزودي
 Costa et) زمالؤيفااب؛ ميوستا و  Lynn et Martin, 1997اب  لني وماراتن( أيضا مع وتائج ميل م 

coll,2001  ويفكذا والةظ حتاق ال،لضية اللابعة الهن تنص على أن :" يفناك فلوقا بني الذميور اب
 وا انل ل درجاي الالق هثل تناوهل  اةياه عالية اةلوةة ةسب األزمة با لة الرتاميي ".

أي الن عة هىل عام الثثاي ا و،عايل ت ري النتائج هىل أن أفلاد العينة تتس  ةلالقاب 
 ري هىل تلدي الص ة الن،سية و يوع ا يوتعا اةتوسياي احلسابية للالق عاليةاب ويفو م والعصايباب

الالق والتوتل واة اعل السلثية بني يفؤ ء اليلثة. ووك  ت،سري ارت،اع يفذه النسثة هىل الرتاميي  العالية 
ت  أفلاد العينة م  ا انل واللوايت أ اري الاراساي التجليثية مثل  للمياه اةتناولة م  ج ةاب ولكون مع
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ةيث يسجل  اب  ,feingold(1994) فاووولا؛ ,costa et McCrae( 2001اب )ميوستا وماك ميلي
 درجاي قلق أعلى م  الذميور. 

وك  ةوالة النتائج اةتوال هلي ا ل ميون الت،اعالي الهن    بني الالق م  ج ةاب 
ج ة أخلىاب تنسج  مع العايا م  الاراساياب ها  أن يفناك  ثه م  ) ال م  والرتميي ( واةتوريي  

همجاع ل الث ول الهن بني أياينااب والهن أجلي  ل ثاافاي خمتل،ةاب على أن ا انل أعلى قلاا 
ةاى اوت ار اضيلاب الالق م  اب Reich, (1986) ابوهوعصاة م  الذميور. ف،ي دراسة قام هبا ريخ

اراساي اةن ورة ع  يفذا اةوضوعاب وجا أن اضيلاب الالق يوجا لاى النساء واللجا  بنسثة واقع ال
 .  فالالق يوجا ل النساء ضعف وجوده ل اللجا .2: 1

ل  مما يل،  ا وتثاه ل وتائج يفذه الاراساياب ظايفلة وجود فلوق بني اجلنسني ل الالقاب
الف وتنوع الت ثرياي الثيئية ل ميل اجملتمعاي الهن خمتلف الثاافاياب مبعىن أوه على اللغ  م  اخت

 خضع  هلذه الاراساياب ه  أن ال،لوق بني اجلنسني تتل قائمة.
سا اقا تساعا يفذه التايفلة على تاامي افرتاض لسثب وجود يفذه ال،لوقاب وأن وراءيفا أس

ية والثيئية بني اجملتمعاي بيولوجيا ختتص هبا اةلأة دون اللجلاب ها أوه على اللغ  م  ا ختالفاي الثااف
فإن األوثى تتل أعلى قلاا م  الذميل. ويفذا قا يلجع هىل تكوين ا الثيولوجي  ابالهن    ا  ارة هلي ا
 ا انل.اللجلاب ويفذا التكوي  واةا متماثل ل ميل الثاافاي عنا اةختلف ع  تكوي  

 م  خال  ةياة ال،لداب قا حيل يثاو أن ا عرتاف باور العوامل الثيئية الثاافية اةلتثية ةل 
التناقض الواض  ل بعض النتائج الهن أجلي  ةو  ال خصيةاب عالوة على التكوي  الثيولوجي بني 

تلاي بعض الضوء على دور  يفذه النتائجن إفويفكذا Revelle, 1993). اب ري،ل(الذميور وا انل 
أو و،سيةاب ولعل ا تس   ل هاثرة اةياه عالية اةلوةة وما تسثثه ةتناوليه م  اضيلاةي جساية 

ا يفتمام هىل وجود فئة م  اجملتمع اجل ائلي الهن تتناو  يفذا النوع م  اةياه ل العايا م  مناطق 
اةياه الهن تسثب الوط اب حتتاج فعال هىل اللعاية الص ية والن،سيةاب مع حتايا الرتاميي  اةل ية ل يفذه 

 ة على توعية الناس على عام تناوهلا ميماء  لوب. اب فتعمل اجل اي اةعنييفذه ا ضيلاةي
م  يفنا أتيت أمهية الك ف ع  يفذا العامل عنا متناويل يفذا النوع م  اةياه اةنت ل ل أحناء 
عاياة م  الايل. ويالةظ أن ليثيعة يفذا ا جتاه أتثريا ميثريا ل أدائ   وهوتاج   وعالقت   داخل 

يفذا العامل سالثا ومتصاعاا ةلتاريجاب   ك أوه سينعكس على فإاا ميان اجتاه  اباجلامعة وخارج ا
 عمل   وةياهت  وا ت   اجلسمية والن،سية مستاثال.
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ويفكذا يتض  م  جممل يفذه النتائج أن درجاي ةالة الالق تكون أعلى عناما تيثق 
غ  اةااييس ل ظلوف عصيثة )ضاغية(اب وتنخ،ض عناما تيثق ل ظلوف تتس  ةلعادية. وعلى الل 

م  أن التلوف الهن مت في ا التيثيق مياو  عاديةاب ه  أن الارجاي اةت صل علي ا جتليثيا ل ةالة 
 الالق مياو  عاليةاب قا يلجع السثب ل الك هىل اةياه عالية اةلوةة الهن مت تناوهلا.

   اخلامتة: ـ 5
أبن توال  الاراسة هىل وتائج تؤميا أن ميل فلضياي الث ث قا حتاا ؛ ةيث وجا 

ا جت،اف اخللوي احمللض ع  طليق تناو  اةياه عالية اةلوةةاب قا سثب التورياي ا ستاالبية 
ويفذا يعين أن للمياه عالية اةلوةة اةتناولة ل ال لب أتثري  .اةالةتة على اةستوى الثيولوجي والن،سي

 يؤدي اةناطق يفذه ل ةواطننية الكافية غري العناية وةلتايل فإن ابسليب على اجلاوب الص ي والن،سي
اب وعليه اةلوةة عالية للمياه تناوهل  جلاء عالج   ل الاولة خ ينة م  تصلف ضخمة مالية خسائل هىل

 تارتح الاراسة ما أييت:   
بل جيب  اةياه أن   تكت،ي ةلك ف ع  خلويفا م  اجللاثي  والي،يلياي واةلواثياب على خمترباي حتليل ـ 

 مو / (. 5.20سثة األمالح اةعاوية ل تلك اةياهاب خااة مل  اليعاماب وأن   تتعاى وسثته )الت ميا م  و
 توفري اةياه ااي ال لوط الص ية واةواا،اي العاةية.ـ 
 هعالم اةواطنني وتوعيت   جبملة م  التوجي اي أمه ا:ـ 
 .ي اةن ليةالتميي  بني اةياه الصاحلة لل لباب واةياه اخلااة ة ستعما  ـ أ

 است الك السوائل بكمياي ميثرية وتناو  أغذية غنية ةلثواتسيوم واةاغنيسيوم. ـ ب
التاليل م   ا ميثار م  تناو  األطعمة الونية ةأللياف ةا هلا م  دور فعا  ل عملية ا ستتثاب ـ ج

  .هضافة اةل  ةختلف األطعمة
 زوااي خمتل،ةاب وضم  أساليب من جية متعادة.  موع هجلاء اة يا م  الاراساي ةو  يفذا اةوض ـ ج
 :املراجـع. ـ 6

 ابللغة العربية املراجـعـ  056
 جامعة الكوي . ابجملس الن ل العلمي اب95اب اللسالة 24احلولية  ابالاراسة التيورية للالق  (اب2994) أمحا حمما عثا اخلالق 1-
 1اجمللا اب90جملة الثاافة العاةيةاب عاد  ابناء اورة للمخحنو ب (اب2999 ) اب تلمجة   لي العاملرأدةاناب جريا2- 

 اجمللس الوطين للثاافة وال،نون واألدب. ابالكوي 
دار اةعارف  اباةاخل هىل عل  الن،س اةلضي ا ميلينيكي (اب2991)عثا الو،ار عثا احللي  الامياطي  هم ميول اب تلمجة3- 

 اجلامعيةاب ا سكنارية.
 -األردن-الت صيل األميادوي والعصابية لاى عينة م  طلثة اجلامعة اهلامشية (اب1550) ج اد حممود عالء الاي 4- 

 .4اب العاد6اجللا جملة العلوم الرتبوية والن،سيةاب
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 وخياراي اةستاثل اةؤ ل الرتبوي اللابع, ابممارساي احلاضل التعلي  العايل و اةعلفة: اب(1555ةجازي مصي،ى )5- 
 الرتبية جامعة الث لي .ميلية   اباةنامة اب1555 مارس
 سوراي.  اب2دار النابوةاب ط اباليب الن،سي (اب2993)ةسان قمي ة 6- 
 األردن. ابدار أسامة للن ل والتوزيع اباةوسوعة الن،سية (اب1555)خليل أبو فلةة 7- 
 .4ية طللجامعاي اةصل (اب منايفج الث ث ل العلوم الن،سية والرتبويةاب دار الن ل 1554) رجاء حممود أبو عالم8- 

 .64 -04ابوالسلوك اب ميثعة جامعة دم قأحبال خمتارة ل في يولوجيا الاماغ  اب(2992زايد الايباب ةسني أبو ةاما )
 .303 ـ 302الكيمياء احليويةاب دار اةستاثل والتوزيعاب عماناب ط اب ص  اب(2991السيا الثاراوي )9- 

 اب عمان.4للخاماي اليالبيةاب طاةلمي  العليب  اباسياب الالق والت صيل الار (2990)عثا هللا أبو ااوة  عاياة10- 
 بريوي. ابدار اةعارف اجلامعية ابل اليب الن،سي (اب2996)ال،تاح حمما دوياار  عثا11- 
 مصل. مكتثة مابويل, , األوىلاليثعة  موسوعة اليب الن،سياجل ء الثاين ,اب (2991اةنع  احلن،ي ) عثا12- 

 .قس  عل  الن،س اب الكوي اب 3ساليب مواج ت ااب دار الكتاب احلايثاب طاب ضووط احلياة وأ(1553)علي عسكل 
 ( .الاايفلة .الن ضة العلبية .A(اب ماياس الالق )2911عثا ال،تاح غليب ) غليب13- 
 اةصلية. الن ضةBDI- (اب ماياس ا ميتئاب )د(2995عثا ال،تاح غليب ) غليب14- 
 مكتثة األ لو اةصلية. ابة ا ماراي العلبية اةت اة ومصلحبول و،سية ل دول (اب2990)عثا ال،تاح  غليب15- 
 من اة اةعارف. , ا سكنارية ا داريني(اب اسرتاتيجياي بناء اة اراي السلوميية للاادة 2991عثمان ) فاروق16- 
 اب الاايفلة. 2دار ال،كل العليباب ط ابالالق وهدارة الضووط الن،سية (اب1552) السيا عثمان فاروق17- 
 .  Balb/c جية اةلمي ية عنا ال، ر نيأتثري احملاليل عالية اةلوةة على اجلملة األمي اب(2999عيسي ) ماحم18- 
 عالقة ال مل الاموية بارجاي الالق اب ) رسالة ماجستري( . اب(1552عيسي ) حمما19- 

عينـة  لاى  ة الن،سيةا ج اد الن،سي واسرتاتيجياي اةواج ة والص (اب1554) ةس  اةيوع حمما ماااداب حمما 20- 
 .1العاد اب0اجمللا جملة العلوم الرتبوية والن،سيةاب م  طلثة الث لي اب

 .20الالق ل سيثل موسوعة و،سيةاب دار مكتثـة اهلال اب بريوياب ص  اب(2910غالب ) مصي،ى21- 
اجمللس الوطين  ابالكوي  ,90جملة الثاافة العاةية العاد اب خ  ل  اية الالنعل  اة اب(2999فلوون ب )و  ستل مووكا22- 
 .      اآلدابو  وال،نون للثاافة
 دار زيفلان للن ل والتوزيعاب ميلية اليب/ األردن. اباليب الن،سي احلايث (اب2991)أبو ةجلة  وتام23- 

تلمجــة يفــاين رزقاب عــاانن احلمــوياب التــ ثل ل اةــلض بــني العاــل واجلســااب جملــة العلــوماب  اب(2999) ســتريوثريغ وغولــا -24 
 .22 ـ 4اب ص 3 اب1ان العاد
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Résumé : effet des eaux hautement salées sur l’anxiété induite chez 

les étudiants universitaires de l’Ecole Normale Supérieure d’Alger. 
       Les données ont été recueillies suite à l’application du test « 8SQ » de 
Cattell & Curran sur un échantillon de 48 individus (18 étudiants, 30  
étudiantes)9 Les résultats de l’ analyse statistique  montrent  un effet négatif 
et significatif de la salinité sur le mécanisme de déshydratation interne lequel 

se manifeste par une augmentation du taux de l’anxiété de 2 à 41%  et ceci 

en fonction du temps (30,60,90min), et de 18 à 38% en fonction de la 
concentration (0.15,0.45,0.60 mol). 

Par ailleurs, la prise des eaux hautement salées par les  étudiants 
provoque une osmose cellulaire qui se traduit par des perturbations 
métaboliques internes du corps humain, provoquant ainsi une augmentation 
du taux de l’anxiété avec des différences  significatives entre les individus 

selon leur sexe. 


