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 فعالية برنامج تدرييب يف التخفيض من سلوك العدوانية
  Dialyse لدى مرضى الدياليز 

 2جامعة اجلزائر، خمرب الوقاية واألرغنوميا، د.زناد دليلة

 :ملخص
ملداخلة أن نقدم برناجما تدريبيا قمنا بإعداده ملساعدة املرضى الذين يعانون من حناول من خالل هذه ا

. يعترب عالج تصفية الدم Hémodialyseالعجز الكلوي املزمن والذين يعاجلون عن طريقة تصفية الدم اهليمودياليز 
لة زرع كلية.يصاحب عالجا مزمنا حيث خيضع له املريض ثالث مران يف األسبوع وعلى مدى احلياة إال يف حا

املرض الكلوي واملعاجل عن طريق الدياليز انعكاسات عضوية مثل أمراض القلب والتنفس ولكن سيكولوجية أيضا 
مثل القلق واالكتئاب وسلوكية مثل العدوانية حيث يظهر هؤالء املرضى عدوانية جتاه الطاقم الطيب والشبه طيب 

دة العدوانية وأثارها قمنا بإعداد برنامج تدرييب مستوحى من العالج وللتخفيف من ح ،وحىت جتاه زمالئهم املرضى
جل أالسلوكي املعريف يعتمد على تقنيات مثل االسترخاء للتخفيف من حدة القلق والتوتر وتقنية حل املشكل من 

 االبتعاد عن حلول سلوك العدوانية  وتقنية النمذجة.

  مقدمة: . 1
تلف املستخدمني يف جمال الصحة لالضطرابات السيكولوجية االهتمام الكبري الذي يوليه خم إن

املرتبطة باألمراض العضوية اخلطرية والثقيلة مثل العجز الكلوي املزمن حياولون بذلك حتقيق قدر معني 
  ملرضاهم. Bien êtreمن الرفاهية 

 يشكل العجز الكلوي املزمن مرضا خطريا ومميتا حيضر املصاب إىل املستشفى ليس للشفاء
الكلوي وغياب املرض، ولكن يقترح عليه الطبيب املعاين تقنية عالجية تساعده على املعايشة والبقاء 

  على قيد احلياة.
تتميز الوضعية الوجودية للمصاب بالعجز الكلوي املزمن بوجود املوت وذلك نتيجة العجز 

تصفية الدم) وهو عالج األبدي للكليتني ولكن يف نفس الوقت يكون املريض يف حاجة ماسة للعالج (
  مزمن لذلك يبقى يف وضعية العاجز والتابع فهو يشبه الرضيع العاجز عن حتقيق حاجاته.
 يعيشون حالة نيبعد اإلعالن مباشرة عن التشخيص النهائي للمرض املزمن فإن املرضى املصاب

توازن خمتلف صدمية وتظهر آثار الصدمة من خالل اضطرابات عضوية، نفسية واجتماعية حيث خيتل 
، ويعتقد هؤالء املرضى املزمنني أن استراتيجيات املقاومة اليت كانوا Moos, 1977هذه األبعاد 

يستعملوا سابقا ملواجهة ضغوطات احلياة اليومية مل تعد فعالة وأا غري مناسبة للتكيف مع املرض 
خربة املرض وتتجسد هذه اخلربة املزمن الذي مت تشخيصه، وانطالقا من هذا يعيشون خربة مؤملة، إا 
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من خالل مشاعر االضطرابات، القلق، اخلوف، االكتئاب، اليأس، والعديد من االنفعاالت السلبية 
Aspinwall et Taylor, 1990.  

  :العجز الكلوي وعالجه . 1
  العجز الكلوي املزمن: . 1.1

 من األمراض اليت تصيب ليس العجز الكلوي املزمن مرضا بذاته وإمنا هو حصيلة ائية لكثري
اجلهاز البويل وتكون غري ظاهرة للمريض. وقد ينتج الفشل الكلوي املزمن عند بعض املرضى من 
االستهانة واإلمهال من جانبهم إذ يعانون من بعض األعراض البولية اليت قد تبدو بسيطة يف نظرهم 

  والعالجات اخلاطئة من تلقاء أنفسهم. Antalgiquesوأحيانا يستعينون عليها بتعاطي املسكنات العادية 
توجد أمراض وأسباب كثرية تؤدي يف النهاية إىل حدوث الفشل الكلوي املزمن وهي 

  كاآليت:
  مضاعفات البلهارسيا البولية.. 1
  يف الكلى أو يف اجلهاز البويل. Calculsوجود احلصوات . 2
 االلتهابات الكلوية امليكروبية املزمنة. .3
وااري  Uretèreلقية وخصوصا التكيس الكلوي اخللقي أو التكيس اخللقي باحلالب العيوب اخل. 4

 .Vessieالبولية وعنق املثانة 
 ضغط الدم املرتفع واملهمل بدون عالج.  .5
 البول السكري ومرض النقرس. .6
 .  hypertrophie de la prostateتضخم الربوستاتة . 7
 .Anti-inflammatoires واألدوية املسكنة االستعمال اخلاطئ لبعض العقاقري .8
:ال يعرف السبب احلقيقي هلذه اإلصابة إال أن إصابة اجلسم  glomérulonéphriteالكلية:  . التهاب9

بامليكروبات يؤدي إىل اختالل يف اجلهاز املناعي للجسم لتتكون مولدات األجسام املضادة ونتيجة 
 antibodiesليتسرب الناتج يف أغشية الكبيبات   Antigènesلذلك يقوم اجلسم بتكوين مضادات 

  . glomérulesلألجسام الكلوية 
 الربوستاتة انسداد ااري البولية: مثل وجود احلصى يف احلالب أو املثانة أو اإلحليل  وتضخم. 10
  تشخيص العجز الكلوي: . 2.1

الفحوصات يتم تشخيص مرض الفشل الكلوي من خالل الفحوصات السريرية مع بعض 
املخربية واألشعة حيث جيد الطبيب املختص عند حتليل دم املريض ارتفاع بعض املكونات 
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créatinine وurée  ا هي اليت تعمل على تسمم الدم وهلذا حيتاج إىل تصفيته بطريقة آلية يفوزياد
  حالة العجز الكلي للكليتني. 

ه من خالل أخذ عينة من وحيتاج الطبيب يف تشخيص مرض الفشل الكلوي ودرجة شدت
وذلك حىت يقرر ما إذا كان املريض قد وصل إىل  Biopsie rénaleاملريض لفحصها  Reinكلية 

  .Hémodialyseمرحلة متقدمة من املرض وهل حيتاج إىل عملية الغسيل الكلوي 
 أنواع العجز الكلوي: . 3.1

زمن، والعجز الكلوي احلاد وامل  insuffisance rénaleهناك نوعان من العجز الكلوي 
ووظائفها مما يؤدي إىل اختالل عام يف جسم اإلنسان  Reinعموما هو حدوث قصور يف عمل الكلية 

  ميس معظم األجهزة مبا يف ذلك: جهاز الدوران القلب، جهاز التنفس جهاز الغدد.
  العجز الكلوي احلاد: . 1

  ترشيح وتؤدي هذه الوضعية إىل:يشري العجز الكلوي احلاد إىل اهلبوط املفاجئ والسريع لل

  تراكم الفضالت اآلزوتية. -
  Acidose métaboliqueمحوضة أيضية  -
 .إفراط يف إفراز البوتاسيوم -

  العجز الكلوي املزمن: . 2
يف معظم حاالت الفشل الكلوي املزمن يتحطم عدد كبري من وحدات عمل الكلية 

عملها ويف الغالب يكون نتيجة إصابة الكلى والباقي ال يكفي لقيام الكلية ب  Néphronsالنفرونات 
 لفترة زمنية طويلة.

وعيادي مرتبط  Syndrome biologiqueوالعجز الكلوي املزمن تناذر بيولوجي 
بالتطور املستمر ألمراض الكلية واضطرابات القلب والشرايني (الضغط الدموي، السكري) وحيتاج 

العيش وقد يسعفه احلظ وحيصل على زرع كلية. املريض املصاب إىل تصفية الدم  حىت يتسىن له 
)2004Philippe Zaouie,.(  

ويعرف العجز الكلوي املزمن على أنه التدهور املستمر والنهائي لوظائف الكلية اخلارجية 
والداخلية وتظهر خصوصا من خالل تناقص التصفية مع زيادة يف مواد: الكرياتني واليوري الدموية 

Urée ،créatine  نقص يف نتيجةclairance  وهذا ما يؤدي إىل العجز الكلوي املزمن (املرحلة
 méthode de suppléance épuration extraالنهائية) مما حيتم ضرورة إجياد الطرق التعويضية 
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rénale )Philippe Zaoui.( 

 التقنيات املستخدمة يف عالج العجز الكلوي املزمن: . 2
تقنيات العالجية من أجل تعويض وظائف الكلية حيتاج املريض الكلوي إىل إحدى ال

  املتدهورة، وهذه التقنيات هي:
   Greffe rénalزرع الكلية:  -
   Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire (DPCA)تصفية الدم عن طريق األكياس:  -
هي  إا التقنية اليت سوف نركز عليها ألا Hémodialyseتصفية الدم عن طريق اآللة:  -

  .مداخلتنا موضوع
    تعريف اهليمودياليز: . 1.2

إن كلمة اهليمودياليز تتكون من "هيمو" و"دياليز" وهي تعين: "الدم" و"تصفية" مبعىن 
"تصفية الدم"، هي تقنية تستخدم من أجل عالج مرضى العجز الكلوي املزمن الذين وصلوا إىل 

مة واملاء الزائد من اجلسم وذلك بتصفية الدم. املرحلة النهائية وهي ترتكز على طرد الفضالت السا
يعمل جهاز التصفية الدموية وفق نظام توازن األمالح يف الدم واملواد الذائبة يف املاء ويعيدها إىل 

  مستواها األصلي الطبيعي وهو جهاز مزود بآلية تسمح بالترشيح خبروج املاء من الدم.
الغسيل حيث أا جتعله متناسقا على  من أهم مكونات اجلهاز: املرشح ودوره كسائل

الدوام يف التركيز، درجة احلرارة، وسرعة مرور السائل إذ أن هذه العناصر متاثل الدورة الدموية 
  ).89: 1994العادية لإلنسان (حممد الصبور 

فيعرف اهليمودياليز كاآليت: هو عبارة عن تبادل بني دم املريض  P. Jungers 1988أما 
اليت تعوض  Composition électrolytiqueاليت حتتوي على مركبات كهربائية  وآلة التصفية

مما يسمح عن طريق غشاء شبه نفاذ بالتصفية الدموية. حيدث هذا من خالل  Plasmaالبالزما 
تكرار العملية لعدة مرات يف األسبوع، يومني أو ثالثة أيام يف األسبوع، من أربع إىل مخس ساعات 

  ).P. Jungers 1988لكل حصة (
تطبق تقنية تصفية الدم يف ثالث أماكن: إما يف املستشفى، أو يف مراكز خاصة للدياليز، 
أو يف املرتل. ومن خالل هذا اجلهاز خيرج الدم من اجلسم ومير مبصفاة تسمى الكلية االصطناعية 

  ).1997ومجاعته  Rostokerألنه يطهر الدم بنفس الطريقة اليت تطهر ا الكلية (
من جامعة نيويورك طريقة إليصال الدم مع أنابيب اآللة وذلك  Ciminoقد وجد و
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وهي عملية جراحية جيريها الطبيب  Fistule Arterio Veineuse (FAV)بتحقيق الناصور 
تصفية الدم.  املختص على مستوى اليد األمامية بني الوريد والشريان. وهي أساسية بالنسبة لعملية

بيع من إحداث الناصور تتضخم أوردة الساعد لدرجة تسمح باختراقها باإلبرة اليت وبعد حوايل ثالث أسا
تنقل الدم إىل جهاز الكلية االصطناعية وهكذا ميكن استعمال الوصلة الشريانية الوريدية لتصفية الدم ملرات 

  .Fistule Fonctionnelleعديدة، وينصح األطباء املريض باحلفاظ على الناصور حىت يبقى وظيفي 
يوجه "اهليمودياليز" إذن إىل مرضى العجز الكلوي املزمن وقد مسح لآلالف منهم بالبقاء على 

  قيد احلياة حيث متكنت هذه التقنية من تعويض بعض الوظائف األساسية للكلية.
  كيفية استخدام جهاز التصفية: . 2.2

نها تشغل بطريقة متشاة إن أجهزة اهليمودياليز كثرية ومتنوعة نتيجة التطور التكنولوجي لك
إذ العنصر األول للجهاز هو الكلية االصطناعية وهي قسمني: قسم للدم وقسم للسائل حيث يسمح 
بعزل ما أمكن من الشوائب من الدم والقسمان يفصل بينهما غشاء جد رقيق من السيلوفان حيث مير 

  على ميني الغشاء الدم وعلى يساره السائل العازل.
عبارة عن جدار لآلالف من األنابيب جد صغرية يسري فيها الدم حيث  هذا الغشاء هو

تكون يف سائل الدياليز يف االجتاه املعاكس والشوائب متر عرب الغشاء الذي يعمل على إقصائها وكلما مت 
) تدور خارج اجلسم حىت ال %4تطهري الدم يعود باستمرار إىل اجلسم يف حني أن كمية قليلة منه (

كل ساعة  Héparineري كبريا عليه وأثناء عملية اهليمودياليز يضاف إىل الدم مادة تدعى بـ يكون التأث
  حىت تنتهي حصة تصفية الدم.

اهليمودياليز إذن عبارة عن كلية اصطناعية أو آلة خارج اجلسم حيث تقوم بتصفية الدم لدى 
ذلك باستعمال أجهزة معقمة،  الشخص املريض من الفضالت واملاء والبولة ألن الكلية غري قادرة على

 Acide Uriqueومحض اليوريك  Créatinine، الكرياتينني Uréeكما يصفى الدم من اليوريا 
واألمالح الزائدة عن حاجة اجلسم واملواد الغريبة مثل األدوية واألصباغ وغريها من السموم عرب الغشاء 

  ).Dialyseur )1993 A. Myrierنصف النفاذ والذي يسمى 
جهاز الكلية االصطناعية هو عبارة عن جمموعتني من احلجرات تفصل بينهما أغشية  إذن

نصف نفوذ إذ أا تسمح للجزيئات الصغرية باملرور عربها. مير الدم على إحدى جهيت الغشاء وعلى 
اجلهة األخرى مير سائل خاص ومن خالل الضغط بني الدم والسائل، فإن املواد السامة واملوجودة يف 

م تتوزع بالتساوي على طريف الغشاء فتمر من الدم إىل سائل الغسيل، وهلذا جيب غسيل الدم الد
(تصفية) عند املريض مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع ومدى احلياة حىت يتم زرع الكلية (عصام 
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  ).180، 1996احلمصي، 
ه غشاء الديليزة تتكون الكلية االصطناعية من أنبوب ملتف من السيلوفان يف حممول خاص، إن

ويكون مغمورا يف حملول حيتوي مادة بيكاربونات وكلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم بنفس نسبة 
وجودها يف دم الشخص العادي ويعترب مرشح الكلية االصطناعية. يتصل أنبوب السيلوفان يف ايته 

وريد الدموي يف يد بأنابيب توصيل حيث يتصل أحد الطرفني بالشريان الدموي والطرف األخر بال
  املريض.

  :الدمتوظيف جهاز تصفية  . 3.2
يسحب دم املريض من الشريان بواسطة أنبوب السيلوفان الذي حييط به حملول البيكاربونات 

من الدم  Acide uriqueوالكرياتني  و Uréeوكلوريد الصوديوم وهنا يتم انتقال جزيئات مادة اليوري 
لسيلوفان يف حني تبقى جزيئات الربوتينات واألمحاض األمينية يف إىل احمللول عرب مساحات غشاء ا

بالزما الدم كما يبقى فيها املاء ويعود الدم الذي ختلص من جزء كبري من املواد السامة املذكورة عرب 
  ).361، 1996أنبوب توصيل إىل الوريد الدموي يف يد املريض (عائدة عبد اهلادي، 

ساعد املريض من جهة وبالشريان من جهة أخرى فتشكل يغرس املمرض إبرتني يف وريد 
رباط شرياين وريدي وهلذا فالكلية االصطناعية (جهاز تصفية الدم) تكون موجودة يف دائرة يعرب منها 
الدم خارج اجلسم تكون بدايتها عرق أو شريان خيرج منه الدم وايتها عرق آخر مع العلم أن خالل 

كما ذكرنا سابقا وذلك حىت ال يتخثر دم املريض  Héparineة هذه العملية جيب أن تضاف ماد
وحىت ال تتفتح األوعية الدموية يف كل مرة  Anémieويصبح غري صاحل مما يؤدي إىل حاالت فقر الدم 

  من حصة الدياليز، توضع للمريض قطعة شريانية اصطناعية لكي تسهل عملية الدياليز.
  مسار عملية تصفية الدم:  . 4.2

، تثبت كل Fistuleوصيل املريض بالكلية االصطناعية (اجلهاز) من خالل الناصور بعد ت
، تبدأ عملية الدياليز حيث Prise de tensionاملؤشرات، وزنه قبل احلصة أخذ مؤشر الضغط الدموي 

 Semi perméableالذي يوجد فيه غشاء رقيق جدا نصف نفاذ  Dialyseurينتقل دم املريض داخل 
 Capillairesمبرور املاء واجلزيئات الصغرية املنحلة، توجد أنواع عديدة من األغشية والذي يسمح 

ختتلف حسب مسكها وتقدم للمرضى حسب خصائصهم الفيزيولوجية، فاملريض الراشد والثخني 
Obèse  حيتاج إىلCapillaire .مسيك يف حني املريض النحيف حيتاج إىل األقل مسكا  

بسحب الدم من الشريان يف الساعد وتدفعه  Pompeكهربائية وخالل العملية تقوم مضخة 
يف أنبوبتني من السيليلوز ذات جدران دقيقة جدا، تكون األنابيب داخل اجلهاز مغمور يف سائل به 
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حملول أوكسجني يشبه بالزما الدم وخترج جزيئات النفايات بقوة إىل السائل أثناء مروره داخل 
ود الدم املتبقي بعد ترشيحه واحتجاز النفايات، تستلزم هذه العملية أنابيب الكلية االصطناعية ويع

والضغط والتدفق واملقاومة حيث يكون صافيا،معقما خاليا من  °38مراقبة درجة حرارة يف احلوض 
اجلراثيم ويكون حمتواه قريبا من حمتوى الدم العادي، تتكرر هذه العملية مرتني إىل ثالث مرات يف 

 –كلغ  1.5ساعات لكل حصة، ويف كل مرة يفقد املريض وزنا ما بني  5إىل  4األسبوع ملدة 
  ).Myrier 1993كلغ عند كل حصة ( 2.5
  حتضري املريض لربنامج تصفية الدم: . 5.2

تكون متابعة العاجز كلويا منذ الوهلة األوىل وذلك وفق خمطط متناسق وبعد أن يعرف 
من العجز الكلوي، يبدأ حتضريه، يكون التحضري طبيا  الطبيب أن مريضه وصل إىل املرحلة النهائية

وسيكولوجيا ذلك ألن دخول آلة التصفية يف حياة املريض سيحدث تغريا شامال على خمتلف 
  اجلوانب (اجلسمية، النفسية االجتماعية، املهنية والعالئقية).

التصفية الدموية  يكون ذلك قيل بضعة أشهر من بداية تطبيق بروتوكول اإلعداد السيكولوجي:أ. 
حيث يشرح له الطبيب ميكانيزم التقنية، أهداف الدياليز، انعكاسات عالج الدياليز على املدى 
القريب واملدى البعيد، والتأكيد خاصة أن هذا العالج املزمن خيضع لشروط جيب تطبيقها كاملواظبة 

، ذلك ألنه بالرغم من على احلصص، اإلنقاص من السوائل، تناول األدوية، اإلقالع عن التدخني
فعالية هذا العالج إال أنه ال يعوض متاما وكليا وظائف الكلية املتدهورة، ولكن قد يسمح عالج 

  تصفية الدم بنوعية حياة اجتماعية ومهنية وذلك إذا امتثل املريض للتعليمات الطبية.
املصاب بالعجز هي خطوة أساسية يف حياة املريض : FAVوضع الناصور الشرياين الوريدي  ب.

الكلوي وضرورية إذ هي اليت تسمح بتحقيق حصص التصفية وذلك قبل ثالث أسابيع من بداية 
 الدياليز. وينتظر الطبيب حىت تتطور وتصبح وظيفية قابلة للتشغيل.

هناك جمموعة من احملكات العيادية والبيولوجية تساعد يف  ج. حمكات الفعالية لعالج تصفية الدم:
  الدياليز: فعالية عالج

 ضغط دموي مستقر من خالل األدوية أو بدون األدوية. -

 فقر الدم معتدل أو مصحح. -

 الكربى لعمليات األيض لـ (الفوسفور والكالسيوم). االختالفاتغياب  -

 تركيز اليوري والكرياتني متوسط. -

جودة احلياة (النفسية االجتماعية والعالئقية) مع وجود الدعم االجتماعي (املادي  - 
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                                                                                   ).P. Jungers 1988عنوي). (وامل
  املضاعفات الناجتة عن عالج تصفية الدم: . 3

تكون حصص التصفية مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع ما بني ثالث إىل أربع ساعات يف اليوم 
  عل ظهور تعقيدات فيزيولوجية، بيوكيميائية ونفسية أمهها:وهذا ملدة سنوات مما جي

  اضطرابات قلبية وعائية: حيث جند اضطرابات الضغط الدموي أكثرها حاالت ارتفاع الضغط الدموي.. 1
 مثل فقر الدم، إصابة الكريات البيضاء والصفائح الدموية. Hématologiqueاضطرابات دموية . 2
قد  Encéphalopathiesد إىل تسمم اليوري مما يؤدي إىل التهابات الدماغ اضطرابات عصبية: هي تعو. 3

 تؤدي إىل اضطرابات عقلية.
اليت تؤدي إىل هشاشة  Parathyroïdesاضطرابات هرمونية: أمهها اضطرابات الغدد جارات الدرقية . 4

دمها العجز اجلنسي، العقم العظام، مع اضطراب الوظائف اجلنسية والتناسلية عند املرأة والرجل حيث يظهر عن
 عند املرأة وصعوبة اإلخصاب عند الرجل.

املتكرر وقد يعود ذلك إىل العدوى بني املرضى أو حتقني الدم  Cأو  Bأمراض الكبد: الناتج عن فريوس . 5
 يؤدي إىل ضعف يف اجلهاز املناعي ونقصان املقاومة وهلذا حيتاج مرضى الدياليز إىل التطعيم املسبق ضدمما 

 هذه األمراض.
وعلى هذا حيتاج هؤالء املرضى إىل متابعة دورية حيث جترى هلم فحوصات مستمرة (فحص 

  الناصور، فحص الدم، أشعة القلب والشرايني) وهذا ما يساعدهم على متابعة مسار العالج املزمن: الدياليز.
ز أن حياته تغريت وجيب أن اضطرابات نفسية: يدرك املصاب بالعجز الكلوي املزمن واخلاضع للديالي. 6

العمل ألنه مل يعد قادرا على القيام به، ظهور بعض املشاكل األسرية بني   يتكيف مع هذه التغريات مثل ترك
الزوجني إذا كان أحدمها هو املريض، شعور املريض أن هناك تغريا يف صورته اجلسدية، وقد تظهر خالل هذه 

ابة للوضعية اجلديدة، اهليمودياليز، إذ جند حاالت القلق واالكتئاب، املرحلة بعض االضطرابات النفسية كاستج
هذا ما يدعو إىل تدخل األخصائي سلوك العدوانية  واضطرابات النوم والتغذية، عدم االمتثال للتعليمات الطبية و

واالجتماعية دور  النفسي الذي يهيئ برناجما للتكفل ؤالء املرضى اخلاضعني لتصفية الدم إذ أن للعوامل النفسية
سوف نركز على سلوك العدوانية كاضطراب سلوكي لدى . هام يف التكيف النفسي مع هذا العالج وتقبله

 هؤالء املرضى.
عبارة عن عملية أو مسار تكييفي مستمر ومتواصل عوامله  التكيف السيكولوجي مع تصفية الدم: . 1.6

ملزمن. وحسب النظرية التطورية حيدث تغريا معتربا وأمناطه ختتلف حسب منط أو شكل الدخول يف املرض ا
على مستوى أفكار ومعتقدات املريض. إن أغلبية املرضى املصابني بالعجز الكلوي املزمن خيضعون للدياليز 
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بالرغم أنه مل تظهر بعد عندهم اضطرابات، ولكن قد تظهر مظاهر مرضية متعلقة بتصفية الدم منها: 
  وي، اضطرابات هضمية وحىت سيكاترية.اختالالت يف التوازن احلي

يشري التكيف النفسي مع عملية تصفية الدم إىل استخدام استراتيجيات املقاومة واىل املراحل األربعة 
  اليت مير ا املريض:

  مرحلة اخلمول والسلبية.. 1
 مرحلة الفرح واحليوية الناجتة عن التحسن الذي يصاحب عملية تصفية الدم.. 2
 قلق أو الضغط نتيجة اإلرغامات والضغوطات الناجتة عن العالج املزمن والثقيل تصفية الدم.مرحلة ال. 3
 مرحلة التكيف واملقاومة للمرض املزمن والعالج املزمن.. 4

وهذه املراحل األربعة ما هي إال وضعية للمسار الذي خيوضه املريض املصاب بالعجز الكلوي 
  ن جنمع هذه املراحل يف مرحلتني:املزمن واخلاضع لتصفية الدم.وميكن أ

وميكن وصفها على أا مرحلة البهتان والسلبية، إا مرحلة صدمة تصاحبها جمموعة  املرحلة األوىل:- 
من التغيريات واالضطرابات االنفعالية، يشعر املريض وكأنه يتعرف على اهلوامات املرتبطة بداخل 

  اجلسم.

التكيف أو التوافق املزمن، وهنا حيقق املريض أمناطا تكيفية خمتلفة وهي تشري إىل حالة  املرحلة الثانية:- 
حيث يصبح األنا أكثر مرونة، كما أنه عملي ووظيفي بعدما كان يف حالة البهتان ويعمل من خالل 

، هي مرحلة تتميز والتماهيالدفاعية خاصة: النكوص  ذلك على وضع جمموعة من امليكانزمات
  باملراقبة.

إن االهتمام الكبري الذي يوليه خمتلف املستخدمني يف جمال : بات املصاحبة للمرض املزمناالستجا . 2.6
الصحة لالضطرابات السيكولوجية املرتبطة باألمراض العضوية اخلطرية والثقيلة مثل العجز الكلوي 

  .ملرضاهم Bien êtreاملزمن حياولون بذلك حتقيق قدر معني من الرفاهية 
ملزمن مرضا خطريا ومميتا حيضر املصاب إىل املستشفى ليس للشفاء يشكل العجز الكلوي ا

الكلوي وغياب املرض، ولكن يقترح عليه الطبيب املعاين تقنية عالجية تساعده على املعايشة والبقاء 
  على قيد احلياة.

تتميز الوضعية الوجودية للمصاب بالعجز الكلوي املزمن بوجود املوت وذلك نتيجة العجز 
األبدي للكليتني ولكن يف نفس الوقت يكون املريض يف حاجة ماسة للعالج (تصفية الدم) الكلوي و

  وهو عالج مزمن لذلك يبقى يف وضعية العاجز والتابع فهو يشبه الرضيع العاجز عن حتقيق حاجاته.
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بعد اإلعالن مباشرة عن التشخيص النهائي للمرض املزمن فإن املرضى املصابون يعيشون حالة 
وتظهر آثار الصدمة من خالل اضطرابات عضوية، نفسية واجتماعية حيث خيتل توازن خمتلف صدمية 

، ويعتقد هؤالء املرضى املزمنني أن استراتيجيات املقاومة اليت كانوا Moos, 1977هذه األبعاد 
رض يستعملوا سابقا ملواجهة ضغوطات احلياة اليومية مل تعد فعالة وأا غري مناسبة للتكيف مع امل

املزمن الذي مت تشخيصه، وانطالقا من هذا يعيشون خربة مؤملة، إا خربة املرض وتتجسد هذه اخلربة 
مثل  من خالل مشاعر االضطرابات، القلق، اخلوف، االكتئاب، اليأس، والعديد من االنفعاالت السلبية

  .Aspinwall et Taylor, 1990 العدوانية
دمة التالية إلعالن تشخيص املرض املزمن فإن املرضى وبالتأكيد فإن بعد مرور مرحلة الص

يبدؤون يف تطوير معاين ومفاهيم عن كيفية تأثري املرض املزمن على حيام وطريقة التكيف معه 
وإدماجه على املستوى الشخصي والتصوري وتصاحب هذه الفترة بعض املشكالت يف التكيف 

ولعل من االضطرابات النفسية  ية، املهنية، النفسية.والتقبل، وهي مشاكل متس خمتلف ااالت العضو
  والسلوكية  اليت تظهر عند هؤالء املرضى العدوانية .

 العدوانية: . 4
ظاهرة عامة بني البشر ميارسها األفراد بأساليب خمتلفة ومتنوعة وتأخذ صورا عديدة مثل 

كما يتخذ العدوان صورا أخرى  التنافس يف العمل ويف التجارة ويف التحصيل املدرسي بل ويف اللعب
مثل التعبري باللفظ أو العدوان البدين وقد يتخذ العدوان صورا  أخرى أيضا  كالضرب واإلتالف  

  .والشتم  وحىت العدوانية املوجهة حنو الذات
  العدوان:- أ

سلوك يقصد به املعتدى إيذاء اآلخرين وقد عرف العدوان من قبل العديد من علماء النفس 
فة العدوان على أشكال حمددة من السلوك (كالضرب والصدم) أو على أشكال معينة من وتطلق ص

احلوادث االنفعالية أوكليهما معا أو على الظواهر املرافقة للحوادث االجتماعية (كالغصب والكره) أو 
  الدافع). و على مضامني دافعية (كالغريزة

  ف إيذاء اآلخرين أو تسبب القلق عندهم. العدواين إىل أنواع السلوك اليت تستهدالسلوك يشري  
  لإلضرار وإيقاع األذى باألشخاص واملمتلكات فعلى املستوى الوصفي يشري   هو استخدام  القوة

املفهوم إىل القوة املستخدمة لإلضرار وعلى املستوى األخالقي يشري إىل استخدام قوة غري 
  مقبولة إليقاع األذى باألشخاص واملمتلكات. 
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  اعر العدائية:املش -ب
وإذا كان العدوان الصريح يأخذ أشكال ظاهرة تتمثل يف االعتداء البدين أو االعتداء اللفظي 
أو بالتخريب أو باملشاكسة والعناد وخمالفة األوامر والعصيان واملقاومة فإن املشاعر] العدائية أو العدوانية 

االستياء كما تتخذ شكل العدوان الرمزي تتخذ شكل العدوان املضمر غري الصريح مثل احلسد والغرية و
الذي ميارس فيه سلوك يرمز إىل احتقار اآلخرين أو توجيه االنتباه إىل إهانة تلحق م أو االمتناع عن 
النظر إىل الشخص  وعدم الرغبة يف مبادرته بالسالم أو رد السالم عليه.و قد حدد علماء النفس أن 

  :  يكولوجية  أمههاالعدوان يعود إىل بعض الوضعيات الس
  اإلحباط:

وهو  حاله شعورية تعتري الفرد إذا ما فشل يف حتقيق غاية يريد الوصول إليها وإذا حال بينه 
وبني حتقيق هدفه عائق يعجز عن التغلب عليه ويكون الشعور باإلحباط نتيجة أيضا للقمع الذي 

أو من القوانني والنظم حائال دون  يصطدم به الفرد متمثال يف وقوف السلطة من الكبار احمليطني به
  : وصوله إىل اهلدف.ويصنف علماء النفس اإلحباط إىل

  أ/ إحباط أوىل:
حني يوجد الفرد يف موقف يشعر فيه باحلرمان نتيجة لعدم إمكان الوصول إىل اهلدف الذي 

  تسعى احلاجة النشطة إىل حتقيقه كعدم وجود الطعام. 
  ب/ إحباط ثانوي: 

  متنع من االقتراب من موضوع اهلدف.  ةعندما توحد عقب

اإلحساس بالنبذ واإلحباط يؤدي إىل تكوين املشاعر العدوانية وقد يؤدي إىل إن 
الطفل الذي يشعر  باإلحباط حنو حتصيله الدراسي والذي تشعره  اجلماعة احمليطة به أنه أقل  العدوان

ق حنو التعامل مع اآلخرين والذي يشعر ذكاء من اآلخرين وكذلك الذي ينتابه اإلحساس بالعجز والقل
بعدم الرضا عن مظهره أو صفاته الشخصية والذي ال يعرف إن كان ناجحا أم فاشال كل هؤالء 
يشتركون يف الشعور بالنقص وبالعدوانية وحيسون بالعجز يف مواجهة اآلخرين وقد يصلون إىل نوع من 

  هلزمية من الداخل.الرفض وعدم التقبل للذات نتيجة ملا يشعرون به من ا
عرف علماء النفس العدوانية بأا "أي شكل للسلوك يوجه حنو هدف األذى أو إصابة فرد 

). Baron & Rechard,1994,p.7آخر يتحفز ليتجنب مثل هذا الشيء" كما قال بارون وريتشارد (
  وعند اختيار هذه التعاريف املشاة اظهر كيل أربع تعاريف للعدوان:
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  لوك.أا الس  - 1
  أا االنشغال باألذى واإلصابة.  - 2
  إا مواجهة حنو حياة منظمة.   - 3
  اا تنشغل باهلدف.  - 4

الذات  تأكيديظهر من خالل  فهولكل كائن  أساسيمكون  أاالعدوانية على  أندرييعرف 
  وحتقريه. األخرالعدائية وتوبيخ  أشكال تأخذوالرغبة يف احلياة فهي 

ي التفاعالت بني الكائن  احل إطار إىليف املعىن البيولوجي تشري  أاوانية كما يعرف بورو العد
 ANDRE P. (1997, p.2  ( وحميطه

قد تظهر العدوانية كاستجابة جتاه املشرفني على العالج (األطباء واملمرضني، وغالبا ما تكون 
الطبيب ال يعرف شيئا وال هذه العدوانية جتاه طبيب عام حيث يعتقد هؤالء املرضى املزمنني أن هذا 

عن هذا املرض املزمن. وقد نشاهد أحيانا حاالت حقيقية للغضب  املنجرةيعرف كيف حيل املشاكل 
املفاجئ كتعبري عن ضغوطات وتوترات تكون موجهة حنو العائلة وحىت حنو اآلالت املشرفة على تصفية 

حلاالت االنفعالية لدى مرضى الدياليز كحالة الدم وهي عدوانية باألقوال وأحيانا باألفعال. وتعترب هذه ا
مستعجلة لزرع الكلية، أما االكتئاب املزمن فهو يطبع يوميات اخلاضع لتصفية الدم ومن مظاهره 
املعتادة: البكاء، السلبية، اخلمول، القهم أو فقدان الشهية وأحيانا حماوالت االنتحار والشعور بالذنب 

الدياليز املزمن كعقاب، ويبقى هؤالء املرضى يبحثون عن اخلطأ  ذلك أن بعض املرضى يعتربون عالج
الذي ارتكبوه حىت حدث هلم هذا املصري حيث جتدهم مثال يرددون عبارات: "هل فعلت شرا لشخص 
معني،" ويف حاالت أخرى يعيد مرضه لتهاونه يف أخذ األدوية والتباطؤ عن العالج أي أنه مل يتالءم نع 

إتباع احلمية كون أن هذا املريض املزمن باإلضافة إىل تناوله األدوية فهو حيتاج إىل تعليمات األطباء أو 
  إتباع محية شديدة: مثل اإلنقاص من السوائل، وعدم أخذ الفواكه.

ويف النهاية فإن املرضى يظهرون عددا من االستجابات االنفعالية نتيجة املرض املزمن وتشري 
لق، االكتئاب، العدوانية. ويف احلقيقة تعترب هذه االستجابات طبيعية هذه االستجابات إىل اإلنكار، الق

  .Cohen 1979و Lasarusوأن نقصها أو عدم تبلورها هو الذي يشري إىل أمر غري طبيعي 
ومن جهة أخرى فإنه بالرغم من توقع االستجابات االنفعالية يف حالة ظهور املرض املزمن إال 

صاحل هؤالء املرضى املزمنني ذلك ألا تعرقل مسار العالج، فاإلنكار  أنه ال تكون هذه االستجابات يف
مثال حيمي املريض من الوقوع يف القلق احلاد ولكن يف نفس الوقت يعرقل البحث عن العالج والتماثل 
للتعليمات الطبية ومتابعة العالج إىل ايته، كما أن االكتئاب كحالة مزاجية متوقعة ولكن استمرارها 
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اا حيول دون الشفاء والتفاؤل، وعلى هذا فإن التكيف االنفعايل مع األمراض املزمنة حيتاج إىل وإزم
املراقبة والتدخل السيكولوجي خالل مسار العالج حىت يتمكن املرضى املزمنني من تقبل والتكيف مع 

  مرضهم وعالجهم دون استجابات انفعالية سلبية تعرقل مسار التكيف وإعادة االندماج.
وانطالقا من هذا فإن التناول األكثر استعماال لدراسة االستجابات االنفعالية للمرض املزمن 
هو حماولة فهم ما هي أنواع االنفعاالت والوجدانات اليت تصاحب ظهور املرض املزمن وما هو احتمال 

ها ألهداف ظهورها وما هي العوامل املساعدة يف ظهورها وتزيد يف شدا، والتعرف على مدى إعاقت
الشفاء وطرق العالج مث العمل على إدخال طرق تسيري العالج هلذا املرض املزمن بالرغم من وجود 

  استجابات انفعالية للمرض املزمن.
 lwy ،lee ،Baglyوقد أكدت دراسات أن بعض االنفعاالت اإلجيابية مثل الفرح (

هلا دور يف احلماية من االنفعاالت  ) تؤدي دورا إجيابيا يف الشفاء من املرض كماlyppman 1986و
السلبية فهي ختفف من آثار تلك االنفعاالت السلبية كالقلق، االكتئاب كما أن التدخل النفسي 

  ضروري يف مساعدة املرضى املزمنني على تسيري انفعاالم واستجابام. 
أكثر خطورة إن فكرة العجز واإلعاقة ميكن أن تتطور بالتدريج وذلك نتيجة املرض وتكون 

عند املرضى الشباب الذين مل يقدموا شيئا معينا يف حيام مثال مل يكملوا دراستهم، ال يعملون أي ليس 
لديهم دخال ماديا، وكذلك مل يتزوجوا وهكذا نالحظ لديهم شعورا بالعجز والتبعية لآلخرين، إنه 

ب. كما تظهر لديهم مشاعر شعور الفراغ والضياع وقد يؤدي هذا الشعور إىل االنطواء واالنسحا
اخلجل والشعور بالدونية ذلك أنه حتدث عندهم بعض التغريات والتشوهات على مستوى اجلسم وتتغري 
الصورة اجلسدية ومن بني هذه التغريات :ظهور السمنة أو اهلزال، شحوب الوجه نتيجة فقر الدم، احلب 

الذراع لدى مرضى العجز الكلوي  على الوجه، الندبات وخاصة على مستوى Boutonsأو البثور 
الذي حيدثه الطبيب للمريض حيث من خالله  Fistuleاملزمن واخلاضعني لتصفية الدم إا الناصور 

جتري حصص تصفية الدم، وهكذا يشعر املريض وكأنه شخص آخر من الناحية الفيزيولوجية مما يؤثر 
  سلبا على اجلانب السيكولوجي.       

  : يف التخفيض من سلوك العدوانية لدى مرضى الدياليز برنامج تدرييب . 5
من خالل اخلربة العيادية يف مصلحة أمراض الكلية تبني أن املرضى ليس هم الذين يطالبون 
بالفحص النفسي بل األخصائي هو الذي يعرض خدماته العيادية والسيكولوجية ذلك أن املريض يكون 

عله ال يفكر يف طلب املساعدة النفسية ويف حاالت موضوع عالجات وإسعافات عديدة ومتكررة جت
أخرى يكون ذلك نتيجة عدم وعي املريض بوجود معاناة سيكولوجية إىل جانب معاناته العضوية 



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  269

  (العجز الكلوي).
يعمل األخصائي النفسي مع الطاقم الطيب والشبه طيب من أجل حتضري وبرجمة لقاءات 

ون يف حالة أزمة ضغط، معاناة، فقدان، وحاالت سيكولوجية ومقابالت مع هؤالء املرضى الذين يكون
  مثل القلق واالكتئاب والعدوانية ومن مهام األخصائي:

  وضع تشخيص للمعاناة اليت يعاين منها املريض   - 1
التعرف على كل العوامل والظروف احمليطة باملريض (املعاش النفسي، االجتماعي، االقتصادي،   - 2

 ا عوامل مساعدة يف جناح العالج أو معرقلة له.العالقات االجتماعية) كله

 جعل املريض يهتم حبياته الشخصية والنفسية ويتعرف على معاشه الداخلي والالشعوري.  - 3
ملختلف عباراته، كالمه آهاته، التركيز أيضا على صمته، الكالم  ضيراإلصغاء اجليد والعميق للم  - 4

  الداخلي.
حياءات أو تشجيعه على التداعي احلر، وإعادة الصياغة العميل على احلديث، تقدمي له إتشجيع   - 5

لعباراته حىت يتمكن األخصائي من إدراك معاناته وتفهمها وإشعاره بأمهية ما يقوله ومشاطرته 
 آالمه ومعاناته.

على التنفيس االنفعايل، حماولة الربط بني االنفعاالت والتصورات بني ما هو ما هو مساعدة املريض   - 6
 هو معريف ذهين وطريقة ترابطهما وتأثري كل جانب يف اآلخر.انفعايل وما 

يعمل األخصائي على جعل املريض املصاب بالعجز الكلوي يدرك أنه يفهمه ويشاطره خربة 
األمل نتيجة املرض املزمن والعالج املزمن حيث يشري األخصائي إىل مدى مراعاته خلربة املعاش اجلسدي 

والسيما خربة اخلوف من املوت أو قلق املوت أحد أبعاد املعاناة لدى والنفسي الذي يعرب عنه املريض 
وهكذا يتوصل املريض بالتدريج إىل طلب املساعدة النفسية وعلى العموم  مرضى العجز الكلوي املزمن.

فإن املرضى يطلبون حلوال مؤقتة وسريعة للصعوبات النفسية واالجتماعية اليت تصادفهم جراء األزمات 
نتيجة أحداث حيام العائلية، املهنية ومثل هذه العراقيل االنتظار الطويل للحصول على والصدمات 

  زرع كلية، فالدياليز حتدث حالة القلق، التوتر والعدوانية.
ومن خالل هذا التدخل السيكولوجي يرى أصحاب التحليل النفسي أن هؤالء املرضى تتبلور 

ن خالهلا إىل وضعية أخرى، فإىل جانب آالمهم يصلون م processusعندهم صريورة أو عملية 
وصعوبام جيدون نوعا من الراحة ويبدءون باالهتمام بتوظيفهم النفسي واجلسدي حبيث يعيدون بناء 

  .homeostasie narcissiqueتوازم النرجسي
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ولعل أهم ما يشعر به هؤالء املرضى بعد حصوهلم على التدخل النفسي هو أن اإلحساس 
اإلجيابية كاإلحساس باللذة ينقص، وهكذا تبدأ عوامل  اإلحساساتاجلسم الفارغ وعدمي األول ب

  االكتئاب يف التالشي ويظهر املرضى أكثر تكيفا مع خربة املرض وخربة العالج "الدياليز".
كما يؤدي التدخل النفسي إىل إعطاء املرضى قدرة على التحكم يف اآلليات الدفاعية حيث 

ت األولية أقل حضورا وتتطور العالقات الشخصية املرنة وتتالشى السلوكات السلبية تكون امليكانزما
  .واالجتماعيةمثل العدوانية 

وهكذا يتعامل املريض العاجز كلويا مع خربة العالج الدياليز بكثري من املرونة حيث ال ينظر 
و أنه هاجس ال بد أ facteur persécutantإىل احلصص املربجمة حالل األسبوع كعامل اضطهادي 

منه وإمنا تصبح حصص الدياليز عبارة عن مواعيد صداقة بني املرضى، أو لقاءات محيمية بني هؤالء 
املرضى حيث تتكون فيما بينهم عالقات صداقة وأخوة ومساعدة ذلك ألم تربطهم خربة واحدة 

  (املرض والعالج املزمنني).
أو تغيريا على مستوى التفكري حيث يصبح  كما يالحظ السيكولوجي أن هناك تغريا معرفيا

املريض أقل صالبة بل أكثر إبداعا وتفاؤال وذلك نتيجة مواجهة القلق املزمن.كما تصبح اآلليات 
الدفاعية أكثر نضجا مما يؤدي إىل تبلور التوازن احليوي (اجلسمي والنفسي) ويعتقد املريض أن ماله 

pronostic .ديدا أقل  
الذين  généralistesطباء املختصون يف أمراض الكلية واألطباء العامون مهما يكن فإن األ

يشتغلون يف مصلحة أمراض الكلية يهتمون أيضا باجلانب النفسي واالجتماعي للمرضى الذين يعانون 
من أمراض الكلية املزمنة واخلاضعني لتصفية الدم حيث يهتم هؤالء األطباء مبرضاهم وحياولون التعرف 

م النفسية إىل جانب املعاناة اجلسمية وكذلك التعرف على مشاعرهم ومعاشهم اليومي على معانا
املمرضون يولون أمهية للجانب النفسي عند هؤالء املرضى ونتيجة تكرار  وحىتالنفسي واالجتماعي 

مرات  أسبوعيا تتكون عالقات وصداقات بني املرضى فيما بينهم ومع املعاجلني  3حصص الدياليز 
  طباء واملمرضني).(األ

  :خامتة
عندما يتعرض املريض إىل خربة معينة يف حياته فإن كل املشرفني على العالج يشاركونه هذه 
اخلربة ويظهر جو من اإلحاطة ذا املريض حيث تزداد مقومات الدعم االجتماعي، اإلعالمي وحىت 

  .املادي



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  271

  :املراجع باللغة العربية
  2007أ.د حملم ،سامي حممد ،دار الفكر.: املشكالت النفسية عند األطفال -1
  مشكلة العدوان يف سلوك األطفال: اهلشمري ،حممد قطب، مكتبة العبيكان. -2
 ): "أمراض الكلية وارتفاع ضغط الدم"، مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم.1996العيدروس، عقيل حسني ( -3
 4 .القلم، بريوت، لبنان): "أمراض اجلهاز البويل، الكلى والربوستات"، دار 1972روحية، أمني ( -4

  املراجع باألجنبية:
1- Boubchir. M; (2004): « monographie sur l’insuffisance rénale chronique », OPU, Alger. 
2- Bourgeois M. (1994): «Psychologie de la santé, psychologie médicale, 

psychosomatique et psychiatrie de liaison»; in Ann, méd-psychol, 1994, 152, n° 10. 
3- Brillon. P ; (2004): « se relever d’un traumatisme », les éditions Quebecor, Canada. 
4- Broca. A ; (2002): « Douleurs, soins palliatifs »: Deuils, Masson, Paris. 
5- Burloux. G ; (2004): « le corps et sa douleur », Dunod, Paris. 
6- Chabrol, H et Callahan, S; (2004): « mécanismes de défense et coping », dunod, 

paris. 
7- Chiland. C ; (1983): « l’entretien clinique » PUF, Paris. 
8- Churchill. Dm, Wallace J.E et Beecroft ML; (1991): «A comparison of evaluative indices 

of quality of life and cognitive function in hemodialysis patients control clin trials, S 
159-67, PMiD.» 

9- Clére. J. (1981): « problèmes psychologique des insuffisants rénaux chronique », in 
cah, med, 6, 28, 1791 1810. 

Résumé 
Notre étude porte sur l’élaboration d’un programme d’entrainement à la 

réduction du comportement d’agressivité diagnostiqués chez les insuffisants 
rénaux chroniques et traités par hemodialyse.cette agressivité destinée contre 
les médecins et les infirmiers et même contre d’autres malades .Ce programme 
est issu de la thérapie cognitivo-comportementale tel que: la 
relaxation,probleme-solving ainsi que le modeling. 


