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  اإلھداء

 إلى روح أمي الغالیة التي علمتني الحب والحنان رحمة اهللا علیها

إلى روح الشهیدة الطاهرة عمتي أم نعیم، التي حلمت أن تراني في مثل هذه المرحلة، وكانت 

  تشجعني دائما على الدراسة 

  إلى أبي الذي سهر على راحتي، وتعب من أجل سعادتي، ودائما واقفا بجانبي  

إلى زوجتي المخلصة أم عز التي غمرتني بحنانها وحبها، والتي تحملت معي متاعب الحیاة، 

  وصعوبة المسیر.

  إخوتي وأختي الغالیة أم حنین  إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحیاة،

  اللحظات إلى من تذوقت معهم أجمل

  إلى أساتذتي وزمالئي األعزاء     

  إلى كل هؤالء أقدم ثمرة هذا الجهد المتواضع، سائًال المولى عز وجل أن ینفعني وینفعهم به

    

  

  

  

  

  

 



  ت
 

 

  الشكر والعرفان

أشــــــكر اهللا الحلــــــیم الــــــذي منحنــــــي الصــــــبر والقــــــدرة إلتمــــــام هــــــذه الدراســــــة، كمــــــا أشــــــكره علــــــى 

ـــــــيَّ بالصـــــــحة و  ـــــــّن عل ـــــــق فضـــــــله، أن َم ـــــــى الســـــــیر فـــــــي طری ـــــــة والســـــــعادة، وأعـــــــانني عل العافی

الدراســــــة، كمــــــا أتقـــــــدم بــــــوافر شـــــــكري وتقــــــدیري إلــــــى مشـــــــرفي الــــــدكتور نبیـــــــل عبــــــد الهـــــــادي    

والــــدكتورعفیف زیــــدان الــــذي أعطــــاني جــــل اهتمامــــه ووقتــــه ، مــــن أجــــل إخــــراج هــــذه الرســــالة 

ـــــز الوجـــــود بهـــــذه الصـــــورة العلمیـــــة المالئمـــــة، كمـــــا أتقـــــدم بالشـــــكر  ـــــع إلـــــى حی ـــــى جمی أیضـــــًا إل
ــــي جامعــــة  ــــى أســــاتذتي ف المحكمــــین ألداة هــــذا البحــــث،وال أنســــى أن أتقــــدم بعظــــیم االمتنــــان إل

ــــدموه مــــن دعــــم ومســــاعدة  ــــى مــــا ق ــــي المرشــــدین عل ــــة الغــــوث وزمالئ القــــدس، كمــــا أشــــكر وكال

فــــي انجــــاز هــــذه الرســــالة، وال أنســــى أن اشــــكر كــــل مــــن المشــــرف النفســــي احمــــد أبــــو شـــــنب 

  الشدفان على ما قدماه من تعاون وجهد في إتمام هذه الدراسة.واألستاذ إبراهیم 

  

  

  

  الباحث:

  عیسى عبد المجید یحیى
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  ملخص ال

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مسـتوى التوافـق النفسـي وعالقتـه بمفهـوم الـذات لـدى مرضـى السـكري المنتفعـین 

التعلیمیــة ، ودور كــل مــن المتغیــرات اآلتیــة(الجنس، العمــر، مــن عیــادات وكالــة الغــوث الدولیــة فــي منطقــة الخلیــل 

ومكـان السـكن، نـوع مـرض، فتـرة المـرض، والمسـتوى االقتصـادي والمؤهـل العلمـي) فـي التـأثیر علـى التوافـق النفسـي 

ما، بعـد تعـدیله ومفهوم الذات، ولتحقیق أهداف الدراسة، قام الباحث باستخدام مقیاسا التوافق النفسي ومفهوم الـذات،

االنفعـالي،  الشخصـي التوافـق وهـي ( أبعـاد، أربعـة مقسـمة علـى ) فقـرة60( حیث  یتكون مقیاس التوافق النفسي من

علیها (أوافق، غیر موافـق ،محایـد، أوافـق  ویجاب االجتماعي)، التوافق األسري، الجسمي ، التوافق الصحي التوافق

) فقـرة ، وأجریـت الدراسـة علـى عینـة 50الـذي یتكـون مـن (بشدة ، غیر موافق بشدة )،ومقیاس تنسـي لمفهـوم الـذات 

مــن مجتمــع الدراســة، وأظهــرت نتــائج  (10%) مریضــًا مــن مرضــى الســكري، وشــكلت مــا نســبته  (180)تكونــت مــن

أن مســتوى التوافــق النفســي (االجتمــاعي، األســري) مرتفعــة، ووجــود فــروق دالــة إحصــائیًا بــین متوســطات الدراســة: 

عـالي والبعـد الصـحي الجسـمي لصـالح الـذكور، كمـا توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا بـین متوسـطات البعـد الشخصـي االنف

التوافق النفسي على الدرجة الكلیة وأبعاد التوافق الشخصي االنفعالي، واألسري، واالجتماعي) لصـالح الفئـة العمریـة 

توجـد  تعـزى لمتغیـر العمر،كمـاسنة فأكثر)، وعدم وجود فروق (بین متوسطات بعد التوافـق الصـحي الجسـمي)  36(

فــروق بــین متوســطات ابعــاد مقیــاس التوافــق النفســي علــى الدرجــة الكلیــة لصــالح النــوع الثــاني مــن مــرض الســكري، 

) 3000-2000ووجـــود فـــروق بـــین متوســـطات التوافـــق الشخصـــي واالنفعـــالي لصـــالح المســـتوى االقتصـــادي مـــن (

ســي وكــل مــن األبعــاد (الصــحي واألســري واالجتمــاعي)، فــي شــیكل، وعــدم وجــود فــروق بــین متوســطات التوافــق النف

لمتغیــر المؤهــل العلمــي لصــالح بكــالوریوس  حــین توجــد فــروق بــین متوســطات التوافــق الشخصــي واالنفعــالي تعــزى

، وفتـرة اإلصـابة)، كمـا (مكـان السـكن فأكثر، وعدم وجود فروق بین متوسطات التوافق النفسي وأبعـاده تعـزى لمتغیـر

وى مفهـــوم الـــذات لـــدى مرضــى الســـكري مرتفعـــة، وعـــدم وجـــود فــروق دالـــة إحصـــائیًا بـــین متوســـطات أن درجــة مســـت

مفهـــوم الـــذات تعـــزى لمتغیـــر( الجـــنس، العمـــر، مكـــان الســـكن، نـــوع المـــرض، فتـــرة اإلصـــابة، المســـتوى االقتصـــادي، 

ضـى السـكري فـي منطقــة والمؤهـل العلمـي)، كمـا توجـد عالقـة ارتباطیــه ایجابیـة بـین التوافـق النفسـي ومفهــوم لـدى مر 

عمــل بــرامج إرشــادیة فردیــة للتــدخل النفســي مــع جمیــع وفــي ضــوء نتــائج الدراســة أوصــى الباحــث الخلیــل التعلیمیــة، 

 عـالج فـي واالجتمـاعیین النفسـیین األخصـائیین دور مرضـى السـكري، وذلـك لتفـادي تطـور المـرض لـدیهم وتفعیـل

  .السكري النفسیة لمرضى المشاكل
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 Psychological Adjustment and its Relationship to the Self-Concept –Diabetics      
Beneficiaries of the UNRWA Clinics in the Hebron Educational Area 
Prepared By: Yahya Abdul Majeed Isa          
Supervisor By: Dr. Nabil Abed El Hadi       
Abstract:   

reveal the psychological adjustment and its relationship to the concept This study aimed to 
of diabetic individuals who are beneficiaries of the UNRWA clinics in the Southern West 
Bank governorates, and the role of each of the following variables (Gender, age, place of 

nce, type of illness, duration of illness, economic status, and level of education) in reside
concept, and to achieve objectives of the -impact on psychological adjustment and self

concept, -study, the researcher used a measure of psychological adjustment and self
amended, and the study was conducted on a sample consisted of 180 patients from patients 
with diabetes, and accounted for 10% of the study population, and the results showed that 

emotional)  the degree of psychological compatibility level (social, family, personal and
And the presence of statistically significant differences between the mean  were high,

personal dimension emotional health and physical dimension in favor of males and there 
nt to all subjects are significant differences between the means of psychological adjustme

and dimensions (personal, emotional, and family, and social harmonization) for the age 
group (36 years and above), and the lack of differences between the means in regards to 

re are differences between the The health compatibility (physical) due to the variable in age
mean dimensions of psychological adjustment to the total score of the scale in favor of 
Type II diabetes and the existence of differences between the means of personal and 

3000) NIS, and the -l of the (2000emotional compatibility in favor of the economic leve
lack of differences between the means of psychological adjustment and all of the 
dimensions (health, family and social), while there are differences between the means of 

he difference in attainment of a personal and emotional compatibility attributed to t
Bachelor’s degree or higher, and the lack of differences between the means of 
psychological adjustment and dimensions due to the variable (place of residence, type of 

concept in patients -ee level of selfdisease, and the length in time of injury), and the degr
with diabetes is high, and the lack of statistically significant differences between the 

concept due to the variable (age, place of residence, type of disease, the -means of self
education), and there is a positive correlation injury, the economic level, and level of 

concept of diabetics in the southern West -between psychological adjustment and the self
Bank governorates, and in the light of the results of the study, the researcher recommended 

ach programs of psychological intervention with all patients the work of individual outre
with diabetes , so as to avoid the progression of the disease they have and activating the 
role of psychologists and social workers in the treatment of psychological problems for 

                                    .                                                                          abetespatients with di 
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  الفصل األول 

 

  مقدمة الدراسة وأهمیتها:

  المقدمة 1.1 

ـــــتالل  ــع االحــ ـــطیني مــــ ــعبنا الفلســــ ـــها شــــ ـــــي یعیشــــ ــــعبة التـ ــروف الصـــ ـــي  الظــــ ــاره النفســــ ـــــایقاته، وحصـــــ ومضـ

ـــطینیین، ــــى المــــــواطنین الفلســـ ـــوفر األمــــــان  واالقتصــــــادي المفــــــروض علــ ـــة عــــــدم  تـــ ــعبة نتیجـــ ـــاة الصــــ والحیـــ

ــــان  ـــي واألمـ ــاديالنفســ ــــروف، ، والمـــــرضاالقتصــــ ـــذه الظـ ـــــى إتبــــــاع  المصـــــاحب لهـــ ــــان إل ــدفع اإلنسـ ــا یــــ ممـــ

ــه  ــــل توافقـــ ــــا یجعـ ــه، ممـ ـــات أطفالـــ ــد الحیـــــاة وتـــــأمین احتیاجاتـــــه واحتیاجــ ــى قیـــ ـــة للبقـــــاء علـــ ــ الطـــــرق المختلف

ــعباً  ــــة صـــ ــــة المحیطـ ـــي مـــــع البیئـــــة االجتماعیـ ـــي  النفســ ـــــه لذاتـــــه والضـــــغوط النفســـــیة التــ ـــدم معرفت نتیجـــــة عــ

  یتعرض لها. 

ــة مــــن األمــــراض، ولمــــا كمــــا  ــ ـــعیدة خالی ــــاة سـ ـــان لیــــنعم بحی ــل إنسـ ـــة كــ ــدیة والنفســــیة غایـ أن الصــــحة الجســ

ـــأثیرًا   ــــة غیــــر منفصــــلة، تــــؤثر بعضــــها بــــالبعض اآلخــــر تـ ــدة متكامل ــد والــــنفس فــــي اإلنســــان وحــ كــــان الجســ

ــون لهــــــا ردود ـــدیة یكــــ ـــراض الجســـ ـــإن األمـــ ــحًا، فـــ ـــار  اً واضـــ ــــد اكتشــــــاف  اً وآثـــ ــددة والعكــــــس،  فعنــ نفســــــیة متعــــ

ـــــل اإل ــ ـــــرض مث ــــذا المــ ـــــلوكیة إزاء هـــ ـــــیة وســ ــــل نفســ ـــــردود فعـــ ــ ـــتجیب ب ــــدي یســــ ــــــرض جســـ ـــــه مـ ــان أن لدیــ نســـــ

ــــكالت  ا أن المشــ ــ ـــیة، وكمـــ ــن المشـــــاكل النفســـ ـــد مــــ ــبیة والعدیــ ــغط النفســـــي والعصــــ ـــاق والضــــ ــــعور باإلرهــ الشـ

ــدید، آالم  ــــ ــداع  الشـ ــــ ــل الصـ ــــ ـــــدیة مثـ ـــــراض جســ ـــــاحبها أعــ ــاة، یصــ ــــ ــــغوط الحیـ ـــــن ضـــ ــة عــ ــــ ـــــیة الناجمـ النفســ

  ).2008المفاصل(حویج،

ـــغل ـــوع شـ ــي و االجتمــــاعي موضـ ــــاة  التوافــــق النفســ ــــه فــــي حی ــوث ألهمیت ـــي الدراســــات والبحــ ــزًا كبیــــرًا فـ حیــ
ــــاس ـــاً  ،النــ ــیس مرادفـــ ــــه  فــــــالتوافق لــــ ـــل یرجعــ ــــب بـــ ـــیة فحســ ــــاحثینللصــــــحة النفســـ ـــیة  البــ ــــه الصــــــحة النفســـ بأنــ

ـــة  ــداف العملیـــ ــم أهــــ ــــن أهــــ ــة ومــ ـــورٍة عامــــ ـــنفس بصـــ ـــ ـــم ال ــروع علـــ ــع فــــ ــرئیس لجمیــــ ـــدف الــــ ـــو الهـــ ـــــا فهـــ بعینهـ

 ). 1997، ل أهداف اإلرشاد النفسي ( زهرانوالعالج النفسي ویرتب في أوائاإلرشادیة 

ـــــلوكه  ــــین حاجاتــــــه وسـ ــــیق بــ ــى التنســ ــادرة علــــ ــــة قــــ ـــیة متكاملــ ــــًا بشخصـــ ــیًا واجتماعیــ ــق نفســــ ــــف المتوافــــ یتصــ

ــه مــــع بیئتــــه ــ ــل المســــتقبل متصــــفا بتناســــق ســــلوكه  ،الهــــادف وتفاعل ــاء الحاضــــر مــــن اجــ ــ الــــذي یتحمــــل عن

ــع ـــجما مـــ ـــه ومنســ ــدم تناقضــ ــو ســـــلیم  وعـــ ـــه بنمـــ ــع تمتعــ ــن اســـــتقاللیته مـــ ــه دون التخلـــــي عـــ معـــــاییر مجتمعـــ

   .)1992 ،(المغربي غیر متطرف في انفعاالته ومساهم في مجتمعه
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ــــرض  ــوع المــــ ــــ ــــا: نـ ـــل منهــــ ـــــدد بعوامــــ ـــي، تتحـــ ــــق النفســــ ـــة التوافــــ ــــ ـــــي عملی ــعوبات فـــ ــــ ــطرابات والصـ ــــ أن االضـ

ــع اال ـــاعي، والوضــ ـــري واالجتمــ ــــدعم األسـ ــذا المـــــرض، وال ــدة هــ ــه ومـــ ـــذه العوامـــــل المصــــاب بــ ـــادي، هـ قتصــ

ــة  ــــ ـــة لعملی ــــل معیقـــ ـــــون عوامــ ـــــد تكـ ــــــق أو قـ ــــن التواف ــــد مــ ـــتوى جیــ ــــى مســـ ــــول إلــ ـــاعدة للوصــ ـــون مســـ ـــد تكـــ ـــ ق

ــق ــق فاإلنســـــان یتعــــرض طــــوال حیاتـــــه للعدیــــد مـــــن  ، التوافــ ــه مـــــن ســــوء التوافــ ـــو شـــــخص فــــي حیاتــ وال یخلـ

ـــل تعرضــــه ــــه مثـ ــــة التوافــــق لدی ــــى عملی ــؤثر عل ــي تــ ــدیة والنفســــیة التــ لألمــــراض   الضــــغوط والمشــــاكل الجســ

ـــق   ــر للوصــــــول إلــــــى حالــــــة التوافـــ ــود أكثــــ ــذل مجهــــ ـــاج الفــــــرد لبــــ ـــة حیــــــث یحتـــ ــــدیة المزمنـــ ـــیة أو الجســ النفســـ

   .)3 :2002رضوان،(

ــیة اإلنســــانیة   ــاد المهمــــة فــــي الشخصــ ـــي الشخصــــیة، ومــــن أهــــم األبعــ ــة فـ ــز الزاویــ ــذات حجــ ــ ــوم ال ــد مفهــ یعــ

ــي لهــــا أثــــر كبیــــر فــــي ســــلوكیات الفــــرد ــرفاته، فهــــو الــــذي یوجــــه أفعالــــه فــــي المواقــــف المختلفــــة ،التــ  ،وتصــ

 ) ـــــماديَّ ــــومني، والصـــ ـــــك المــــ ـــ ـــــد ذل ــوهر 14:  1995وعضـــ ــــ ــي جــ ـــذات هــــــ ــــ ـــى أن " الـ ــــ ــــارا إلـ ــــث أشــــ )، حیــــ

  ."الشخصیة، وأن مفهوم الذات هو حجر الزاویة فیها، ومنظم السلوك لها

ــراز  بـــ ــلوك الفـــــرد وإ ـــــًا فـــــي تشـــــكیل ســـ ــــذات دورًا محوری ـــوم الـ ــــا كمـــــا یلعـــــب مفهــ ـــل منـ ـــة، فكــ ــ ــــماته المزاجی سـ

ـــي رصــــین وقــــور  ـــن ذاتــــي أننـ ــه، فــــإذا كــــان مفهــــومي عـ ــ ـــن ذات ـــه عـ ــــق مــــع مفهومـ ـــي تتف یســــلك الطریقــــة التـ

ــانة، ومــــا یفرضــــه الوقــــار،  ــه الرصــ ـــا تفرضــ ـــن مـ ــــف عـ ــلوك یختل ـــي ســ ـــن الصــــعب توقــــع أن یصــــدر عنـ فمـ

ــان مفهــــومي عــــن ذاتــــي أننــــي مــــریض ضــــعیف البنیــــة فأغلــــب الظــــن أننــــي لــــن أشــــارك فــــي  ذا كــ ــطة وإ أنشــ

ـــواء  ـــح ســ ــكل واضــ ــلوكنا بشـــ ــن ذاتنـــــا یحكـــــم ســـ ـــا عـــ ــ ن مفهومن ــــاءة بدنیـــــة أو جهـــــد جســـــماني، وإ تتطلـــــب كفـ

ــاً  ــوم صـــــحیحًا أو خاطئـــ ـــة  كـــــان هـــــذا المفهـــ ــاول هـــــذه الدراســ ـــكري، وتتنـــ ـــذه األمـــــراض، مـــــرض الســ ومـــــن هــ

ــة  ــــه الیومیــــ ــــق فــــــي حیاتــ ـــى التوافــ ـــدرة علــ ــــى القـــ ـــه إلــ ـــكري كمــــــرض مــــــزمن یحتـــــاج المصــــــاب بـــ ــــرض الســـ مـ

ـــم خاصـــــة، أن  ــــي أجهـــــزة الجســ ــة فـ ــــادة ومزمنـــ ــــاعفات حـ ــراض ومضـ ــه أعـــ ـــتج عنـــ ــائع ینــ هـــــذا المـــــرض شـــ

  ).2: 2010المختلفة، ومن المحتمل أن یؤثر على الحالة النفسیة للمریض (مقبل، 

 المتوافقـة الـذات فوجـود التوافـق عنهـا ینـتج هألنـ أمنـاً  تجعلـه الفـرد یكتسـبها سـلوكیة أسـالیب هـي الـذاتو 

  .):199976والعبیدي، الداهري(وتوتر قلق من یصاحبها وما العقاب من ردللف الحمایة بمثابة یعد

 ذاتـه عـن معرفـة أحسـن یعـرف تجعلـه اآلخـرین، وعـن ذاتـه عـن واضـحة ةصـور  الفـرد تكـوین أن كمـا

 إلیهـا ومـا والـذات والشـر الخیـر فـإن هنـا ومـن، الفـرد لـذات النضـوج مـن نوعـاً  یعـد اآلخـرین، وعـن

 أحكامـه جمیـع أن مـع لهــا، وتشخیصـه لذاتــه قبولـه حســب علـى الفـرد لـدى خـاص بطـابع تتطبـع

 .)46: 1998العنزي،ة(السائد االجتماعیة بالمعاییر متأثرة تكون الشخصیة
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ــتم ـــیة  كمـــــا اهـــ ــیًا فـــــي بنـــــاء الشخصــ ــه یمثـــــل محـــــورًا أساســـ ــم أنـــ ـــة مفهـــــوم الـــــذات بحكـــ ــنفس بدراســ ـــاء الـــ علمــ

ــا (الســــــمادوني ،  ــــارًا مرجعیــــــًا لفهمهــــ ـــكل إطــ ــذات 451: 1994ویشـــ ـــا فالبحــــــث فــــــي مفهــــــوم الــــ ) ومــــــن هنـــ

ـــي  ــرد فــ ــدى الفــ ــة لــ ـــرات المدركـــ ــى الخبـ ــالتركیز علــ ــیة وفهمهــــا وذلـــــك بــ ـــًا لدراســـــة الشخصــ ـــًا مهمـ ـــد مفتاحـ یعـ

ــى ــه فــــإن تحقیــــق الفــــرد لذاتــــه یتطلــــب  حاضــــره وعلــ ــه الفریــــد فــــي التوافــــق وعلیــ ــة وعلــــى نمطــ ذاتــــه الظاهریــ

  .)32: 1999ز النفسیة (دویدار، أكثر من مجرد إشباع الحاجات البیولوجیة والغرائ

 یبـدأ أنـه أحـدهمامهمـین  شـیئین لـه یحـدث المتـأخرة الطفولـة مرحلـة خـالل الفـرد أن)Sullivanویـرى (

 كمـا دوافعـه، یختبـر الـذي الـذاتي النقـد مـن نوعـاً  فیهـا ینمـي موضـوعیة، بصـورة نفسـه إلـى النظـر فـي

 ذلـك ویصـبح )Fruedعنـد ( األعلـى األنـا العلیـا الـذات دور یماثـل مـا وهـذا ،خارجیـة قـوى كـان لـو

  :Burnard, 1994 ).(49  الذات تنظیمات أحد الذاتي النقد

ــوء التوافـــــق ـــن أســـــباب ســـ ــــیة مــ ـــر الضـــــواغط النفسـ ــــتى  وتعتبــ ــواغط أشـــــكال شـ ـــذه الضـــ ـــذ هــ ــن أن تتخــ ویمكـــ

ــــاح  ــ ـــرض)، والمفت ــــابة بمـــ ــة اإلصــ ـــي حالــــ ــا فـــ ــردي (كمــــ ـــتوى الفــــ ـــى المســـ ــــات أو علـــ ـــــتوى الجماعــ ــى مسـ علــــ

ـــــف  ـــا یتوقــ نمــــ ـــادرها وإ ـــواغط ومصــــ ــة الضــــ ـــى طبیعـــــ ــد علــــ ـــغوط ال یعتمـــــ ــــتجابات للضــــ ـــم االســـ ــــي لفهــــ الرئیســ

ــاس ی ـــبعض النــــ ــغوط، فـــ ـــك الضــــ ـــى تلـــ ــرد إلـــ ـــتجیب الفــــ ـــا یســـ ـــرى علــــــى الكیفیــــــة التــــــي بهـــ ـــا نـــ ـــارون، بینمـــ نهـــ

ــة  ـــخص نقطــــ ــل شـــ ــى أن لكــــ ــذا یعتمــــــد علــــ ـــاغط، وهــــ ـــارئ الضـــ ــــرف الطـــ ــع الظــ ــــل مــــ ــد للتعامــ ــرهم یجتهــــ غیــــ

ـــادرها، وب ــــغوط ومصـــ ــــة الضــ ــــب طبیعــ ــــر، وحســ ـــى آخــ ـــف مــــــن شــــــخص إلـــ ــــي وهــــــي تختلـــ ــار نفســ ــة انهیــــ نیــــ

  ).120: 2008نفسیة (بطرس، وصحته الشخصیة الفرد، ومزاجه  وعمره وجنسه 

ـــــي عم ـــم ف ـــا دور مهـــ ـــاواألســـــرة لهـــ ــة التوافــــــق حیــــــث أنهــ ـــات   لیــــ ــي كــــــل المجتمعـــ ــــد فــــ ــــاعي یوجـ ــــام اجتمــ نظــ

ـــزوجین  ــــر المتـــ ـــاء غیـ ـــة واألبنــ ــزوج والزوجــ ــــن الـــ ــــة مـ ــــة المكونـ ـــــى الجماعـ ـــــة إل ـــرة للدالل ــة أســ ـــتخدم كلمـــ وتســ

ــد ــكن واحــ ًا فــــي مســ ــ ـــون معــ ــة ،الــــذین یقیمـ ــ ــرة حتــــى فــــي المجتمعــــات البدائی ـــد نظــــام األســ وحیــــث أن  ،ویوجـ

ـــاني ت ـــــع اإلنســــ ــي المجتمــ ــــ ـــــاعي فـ ـــــود االجتمــ ـــات الوجــ ـــدى مقومــــ ـــرة إحــــ ــــًا األســــ ـــ ــــًا عالمی ـــــذلك نظامـــ ــ ــــر ل ـــ عتب

  .)1997،الخوليثابتًا(

ــي یؤدیهــــا ـــائف التــ ــدد الوظـ ـــة وتعــ ــاعي هــــو أهمیـ ــذا النظــــام االجتمــ ـــم  ،ولعــــل الســــبب فــــي ثبــــات هــ ــن أهـ ومــ

ــاني ــوع  اإلنســ ــد الحفــــاظ علــــى النــ ــرة بعــ ــائف األســ ــل علــــى تنشــــئة ،وظــ ــة هــــذا النــــوع مــــن خــــالل  العمــ وتربیــ

ـــة ـــئة  ،مـــــا یعـــــرف بالتنشـــــئة االجتماعیــ ــرغم مـــــن تعـــــدد مؤسســـــات التنشــ ـــت وال  ،وعلـــــى الـــ ــرة كانــ فـــــإن األســـ

ـــة للتنشـــــئة ـــوى مؤسســ ــ ــزال أق ــة ،تـــ ـــة والمعنویـــ ــ ــــان المادی ــبات اإلنسـ ـــل مكتســـ ـــــؤثر فـــــي كــ ــــي ت ــــا  ،فهـ ــــا أنهـ كمـ

  .) 1997 ،المؤسسة المرافقة لإلنسان طوال حیاته ( عویدات
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ــــــ ــى ال ـــئة وعلــــ ــا بالتنشـــ ـــالل قیامهــــ ــن خـــ ـــــع مــــ ــاء المجتمـ ــي بنــــ ـــــا فــــ ــورة تأثیرهـ ـــــرة وخطــــ ــــة األسـ ــ رغم مــــــن أهمی

ــألوالد ــة لــ ــل أحیانــــا فــــي القیــــام بهــــذا الــــدور  ،االجتماعیــ ــع أعضــــاء  ،إال إنهــــا تفشــ فنــــرى أنهــــا تقــــدم للمجتمــ

ـــــتخدمها  ـــي تســـ ــــ ـــــاعالت التـ ـــــواع التفـــ ـــ ـــــلوك و أن ــــاط الســـ ـــبب أنمــــ ــــ ــــك بسـ ـــلوكیًا وذلــــ ــــیًا وســـــ ـــطربین نفســــ ــــ مضـ

  .)2002 ،طقش(أحیاناً 

ـــالتوافق ــ ــــع أعضـــــاؤها ب ــحة یتمتـ ــل الواضـــ ــاط التفاعـــ ــودها أســـــالیب التنشـــــئة الســـــویة وأنمـــ ــي یســـ          فاألســـــرة التـــ

ـــات  ،والصــــحة النفســــیة ـــین أعضــــائها وممارسـ ـــي االتصــــال بـ ـــا التشــــویش فـ ــیطر علیهـ ـــي یســ أمــــا األســــرة التـ

ـــى ــــ ــــ ـــــك إلـ ــــ ـــ ـــؤدي ذل ــــ ــــ ـــة یـ ــــ ــــ ــئة االجتماعیـ ــــ ــــ ـــي التنشــ ــــ ــــ ـــــلبیة فـ ــــ ـــــوء الت ســـ ــــ ـــطرابات ســـ ــــ ــــ ــــاهر واضـ ــــ ـــــف مظــــ ــــ كیـــ

  ). 1999،واالتصال(الكفافي 
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  مشكلة الدراسة  2.1

ـــل عیــــادات وكالـــــة الغـــــوث   ـــاعي والصـــــحي داخــ ـــي واالجتمـ ـــث فـــــي المجــــال النفســ ـــالل عمــــل الباحــ مــــن خــ

ـــكري  ــــ ــى السـ ــــ ـــادات مرضــ ــــ ـــة عیـ ـــة خاصـــــ ــــحیة  ،الدولیـــــ ــاكل الصــــ ــــ ــة والمشــ ــــ ــ ــاتهم الیومی ــــ ــ ــــه لمعان ومالحظتــــ

ــــذا  ـــق هـــ ـــا یرافــــ ــي ومــــ ـــق النفســـــ ـــــعوبة التوافــــ ــا وصــ ــــ ــانون منهـ ــــ ــي یعـ ـــــة التـــــ ـــــة واالنفعالیــ ــــیة واالجتماعیــ والنفســـ

ــره ــــ ــــیة تجبـ ـــغوطات نفســـ ــــن ضــــ ــــرض مـــ ــــلوك مالمـــ ـــرف بســـ ــى التصــــ ــــ ـــة یعلـ ــــ ـــــة وانفعالی ــــیة واجتماعیــ ات نفســـ

ـــــو  ــم طــ ــاحب لهـــــ ـــــذا  المـــــــرض مصـــــ ـــون هــ ــــلبیة،  كــــ ــــا یاســـ ــاة، ممـــ ــــا ل الحیـــــ ــالفتور وعـــــــدم الرضـــ ــــعرهم بـــــ شـــ

ــــطیني ــــي المجتمـــــع الفلسـ ــریحة فـ ـــذه الشـــ ـــث بهــ ــام الباحــ ـــالل اهتمـــ ـــن خــ ــــعادة،  ومــ ــــدمات  ،والسـ ـــــدیم الخــ وتق

ـــأى  ـــــد ارتــــ ــم، فقـ ـــبة لهـــــ ـــادیة المناســـ ـــــناإلرشـــ ــــف عــ ـــــكري  الكشــ ــــدى مرضــــــى الســ ــي لـــ ــــق النفســــ ــــدى التوافـــ مــ

ـــــتوى ال ــا مســ ــــ ـــــي: مـ ــ ـــــرئیس اآلت ــ ــؤال ال ـــن الســـــ ـــة عــــ ــــدا اإلجابــــ ـــ ـــذواتهم، وتحدی ــــومهم لــــ ـــي ومفهـــ ــــق النفســــ ـــ تواف

ـــي  ـــ ــوث الدولیــــــة ف ــــة الغــــ ــــادات وكالــ ــــن عیــ ــین مــ ـــكري المنتفعــــ ــــى الســـ ـــدى مرضــ ــــوم الــــــذات لـــ ـــه بمفهــ وعالقتـــ

  ؟منطقة الخلیل التعلیمیة

  أهمیة الدراسة  1.3

  األهمیة النظریة: 3.1. 1

  ترجع أهمیه هذه الدراسة إلى قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وندرتها في فلسطین. •

ـــكري  ومفهـــــوم  • ـــي لمرضـــــى الســ ــق النفســ ـــة فـــــي التوافـــ ــة نظریــ ــهم فـــــي تقـــــدیم معرفـــ ــن المتوقـــــع أن تســـ مـــ

 الذات لدیهم.   

ـــرات  • ــ ــة المتغی ـــرض لدراســـ ـــذات  حیـــــث تتعــ ــ ــوم ال ــة التوافـــــق النفســـــي ومفهـــ ــة لدراســـ ـــ تمثـــــل محاولـــــة علمی

ــى  وســـــلوكهم  ـــرفات المرضـــ ــي مفـــــاتیح للعدیـــــد مـــــن تصــ ــكري، كونهـــــا تعطـــ ـــة لـــــدى مرضـــــى الســـ مختلفــ

رشادهم. وبالت  الي یمكن توجیههم وإ

ـــى  • ــــادات مرضــ ــــي عیـ ـــائیین النفســـــیین فـ ـــي مســـــاعدة األخصــ ــ ــذه الدراســـــة ف یأمـــــل الباحـــــث أن تســـــهم هـــ

 السكري في فهم توافهم النفسي ومفهومهم لذواتهم. 
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  األهمیة التطبیقیة:   .32. 1 

ــــاعیین  • ــائیین النفســــــیین واالجتمــ ـــــة األخصــــ ـــائج هــــــذه الدراسـ ــد نتـــ ــــع أن تفیــــ ـــن المتوقــ ـــي مـــ ـــاملین فـــ والعـــ

 مجال الصحة النفسیة، والمهتمین في مراكز عالج مرضى السكري من جمیع جوانبه.

ـــى  • ـــ ــــاعدهم عل ــــي تســ ــــات التــ ـــــاعیین والصــــــحیین بالبیانــ ــیین واالجتمـ ـــائیین النفســــ ـــة األخصـــ تــــــزود الدراســـ

ـــى اآلثــــار  ـــن أجــــل مســــاعدتهم علــــى التغلــــب علـ ــــوافقهم النفســــي، مـ ــدى ت ـــم ومــ ـــاتهم، وذواتهـ تفّهــــم حاجـ

 ة النفسیة والصحیة لمرض السكري.الجانبی

ــة  • ــــرات الهامــ ـــن المتغی ــن خــــالل تناولهــــا عــــدد مـ ــاره مــ ـــرض الســــكري وآثــ ـــى المـ ـــذه الدراســــة علـ تركــــز هـ

 التي قد یكون لها تأثیرها المریض.

ــات  • ــذین درجـــ ــي الفـــــردي لمرضــــى الســـــكري الـــ ـــدمات اإلرشــــاد النفســـ ـــدیم خــ ـــي تقــ ــة فـ ـــهم هـــــذه الدراســـ تسـ

 ومفهوم الذات. منخفضة على مقیاس التوافق النفسي 

ــــار الســـــلبیة  • ــل اآلثـ ــدفها تقلیـــ ــتدراكیة هـــ ــادیة اســـ ـــــة إرشـــ ـــة فـــــي تطبیـــــق بـــــرامج توعوی ـــهم هـــــذه الدراســ تســ

 النفسیة للمرض.

  أهداف الدراسة 4.1  

  تهدف هذه الدراسة: 

ـــــن • ـــــف عــ ــــتوى الكشـ ــة   مســ ــادات وكالـــــ ــــ ــن عی ـــین مـــــ ــــكري المنتفعـــ ــــى الســـ ــدى مرضــ ـــــي لـــــ ــق النفسـ التوافـــــ

 .التعلیمیةمنطقة الخلیل الغوث الدولیة في 

ــــة الغــــوث  مســــتوىالكشــــف عــــن  • ــادات وكال ــ ـــین مــــن عی ــكري المنتفعـ مفهــــوم الــــذات  لــــدى مرضــــى الســ

  .منطقة الخلیل التعلیمیةالدولیة في 

ــــق النفســـــي  • ــــین متوســـــطات التوافـ ــــروق بـ ــى الفـ ـــرف إلـــ ـــى الســـــكري فـــــي  الســـــتجاباتالتعــ ــة مرضــ منطقـــ

ــــة ـــل التعلیمی ــكن،  الخلیـ ـــر، مكــــان الســ ـــنس، العمـ ـــزى لمتغیــــرات (الجـ ـــابة، تعـ ـــوع المــــرض، فتــــرة اإلصـ نـ

 الوضع االقتصادي، والمؤهل العلمي)؟ 

ـــین متوســــــطات  • ـــروق بـــ ـــى الفـــ ـــ ــــرف إل ــــذاتالتعــ ــوم الــ ــتجابات مفهــــ ــــي  الســــ ــــكري فــ ــة مرضــــــى الســ منطقــــ

ــــة ـــل التعلیمی ـــابة،  الخلیـ ـــوع المــــرض، فتــــرة اإلصـ ــكن، نـ ــان الســ ـــر، مكــ ــنس، العمـ ــــرات (الجــ ــزى لمتغی تعــ

 الوضع االقتصادي، والمؤهل العلمي)؟ 

ـــــكري  • ــى الســ ــــدى مرضــــ ـــــذات لـــ ـــوم الـ ـــــي ومفهــــ ــق النفسـ ـــــین التوافــــ ـــة بــ ــة االرتباطیـــ ـــــن العالقـــــ ـــــف عـ الكشـ

  ؟    منطقة الخلیل التعلیمیةالمنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیة في 
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 أسئلة الدراسة  5.1 

  وتنبثق عن السؤال الرئیس االسئلة الفرعیة اآلتیة:

ــا  .1 ـــتوىمـــ ــكري مســ ــــق النفســـــي لـــــدى مـــــرض الســـ ـــة  التوافـ ــ ـــة الغـــــوث الدولی ــ ــن عیـــــادات وكال المنتفعـــــین مـــ

 ؟ منطقة الخلیل التعلیمیةفي 

ـــــ  .2 ـــ ـــــروق ذات دالل ــــد فـــ ــل توجــــ ــــ ــــائیة ةهــ ــــة  إحصــــ ـــتوى الداللــــ ــد مســـــ ــــ ــ ــین) (α≤0.05عن ـــــ ــطات  بـ ـــــ متوسـ

ـــكري ـــة التوافـــــق النفســـــي لـــــدى مـــــرض الســ ــن عیـــــادات وكالـــــة الغـــــوث الدولیــ ــة فـــــي  المنتفعـــــین مـــ منطقـــ

ـــة ـــر(الجنس،  الخلیــــــل التعلیمیـــ ــــزى لمتغیـــ ـــــرتعــ ـــكن ،العمـ ــان الســـ ـــابة،  ،مكــــ ـــرة اإلصـــ ــوع المــــــرض، فتـــ نــــ

 الوضع االقتصادي، والمؤهل العلمي)؟ 

ـــذات لــــدى مــــرض الســــكريمســــتوى مــــا  .3 ـــوم الـ ـــة مفهـ ـــادات وكالــــة الغــــوث الدولیـ ـــي  المنتفعــــین مــــن عیـ فـ

 ؟ منطقة الخلیل التعلیمیة

ـــ .4 ـــروق ذات داللــ ـــل توجـــــد فــ ـــائیة ةهــ ــد مســـــتوى الداللـــــة  إحصــ متوســـــطات مفهـــــوم  بـــــین)  (α≤0.05عنـــ

ـــكري ــــدى مـــــرض الســـ ـــذات لــ ــة الــ ـــوث الدولیــــ ــة الغــ ـــادات وكالــــ ـــن عیــ ــین مـــ ــــي  المنتفعـــ ــة الخلیــــــل فـ منطقــــ

ــة ـــر (الجـــــنس، العمـــــر، مكـــــان الســـــكن التعلیمیـــ ــرة اإلصـــــابة، الوضـــــع  ،تعـــــزى لمتغیــ ـــوع المـــــرض، فتـــ نــ

 االقتصادي، والمؤهل العلمي)؟ 

ــذات .5 ـــي ومفهــــــوم الــــ ــة بــــــین التوافــــــق النفســـ ــــد عالقــــ ــــل توجــ ـــتوى هــ ــــد مســـ ــ ــة  عن ــدى  )(α≤0.05الداللــــ لــــ

 ؟  منطقة الخلیل التعلیمیةفي المنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیة مرضى السكري 

 

  فرضیات الدراسة  6.1

  لقد تم تحویل االسئلة الفرعیة الى الفرضیات اآلتیة:

ــى • ـــ ـــ ــ ــ ــفریة األول ـــ ـــ ــ ــیة الصــ ـــ ـــ ـــ ــــتوى الفرضـ ــــ ــد مســــ ــــ ــــ ــ ــــائیة عن ـــــ ــــــة إحصـــ ــــ ــ ــــــروق ذات دالل ــــ ــد فــ ــــ ــــ : ال توجــ

ـــــة ــكري ) (α≤0.05الداللـــ ــــ ــــى الســـ ـــــدى مرضــــ ــــــي لــــ ـــــق النفســ ـــطات التوافــــ ـــین متوســـــ ــــ ــــن بــ ــــین مـــــ المنتفعــــ

  الجنس.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي عیادات وكالة الغوث الدولیة 

ــــة: • ـــ ــ ـــ ــفریة الثانی ـــ ـــ ـــ ــیة الصـ ـــ ـــ ـــ ــــتوى  الفرضـ ــــ ــد مســــ ـــــ ــــ ـــــائیة عنـ ــــ ــه إحصـــ ــــ ــــ ــ ــروق ذات دالل ــــ ــــ ــ ــد ف ــــ ــــ ال توجــ

ـــــة ــكري) (α≤0.05الداللـــ ــــ ــــى الســـ ـــــدى مرضــــ ــــــي لــــ ـــــق النفســ ـــطات التوافــــ ـــین متوســـــ ــــ ــــن ال بــ ــــین مـــــ منتفعــــ

  العمر. تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  عیادات وكالة الغوث الدولیة



 
 

 

9

ـــة • ـــ ـــ ـــ ــفریة الثالث ـــ ـــ ـــ ــیة الصـ ـــ ـــ ـــ ــــتوى الفرضـ ــــ ــد مســــ ــــ ــــ ــ ــــائیة عن ـــــ ـــــة إحصـــ ــــ ـــ ـــــروق ذات دالل ــــ ــــــد فـــ ــــ : ال توجــ

ـــــة ــكري) (α≤0.05الداللـــ ــــ ــــى الســـ ـــــدى مرضــــ ــــــي لــــ ـــــق النفســ ـــطات التوافــــ ـــین متوســـــ ــــ ــــن  بــ ــــین مـــــ المنتفعــــ

  نوع المرض. تعزى لمتغیر الخلیل التعلیمیة منطقةفي  عیادات وكالة الغوث الدولیة

ــــة • ـــ ــ ــفریة الرابعـــ ـــ ـــ ــ ــیة الصــ ـــ ـــ ـــ ــــتوى الفرضـ ــــ ــد مســــ ــــ ــــ ـــــائیة عنــ ــــ ــــــة إحصـــ ــــ ــ ــروق ذات دالل ــــ ــــ ــ ــد ف ــــ ــــ : ال توجــ

ـــــة ــكري ) (α≤0.05الداللـــ ــــ ــــى الســـ ـــــدى مرضــــ ــــــي لــــ ـــــق النفســ ـــطات التوافــــ ـــین متوســـــ ــــ ــــن بــ ــــین مـــــ المنتفعــــ

  .فترة اإلصابة تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي عیادات وكالة الغوث الدولیة 

ــة • ـــ ــ ـــ ـــفریة الخامسـ ـــ ــ ــــیة الصـــ ـــ ـــ ــــتوى الفرضـ ــــ ـــد مســـ ــــ ـــائیة عنــــ ــــ ــــة إحصــــ ـــــ ــ ــــــروق ذات دالل ــــ ــد فـ ـــــ : ال توجــــ

ـــــة ــكري) (α≤0.05الداللـــ ــــ ــــى الســـ ـــــدى مرضــــ ــــــي لــــ ـــــق النفســ ـــطات التوافــــ ـــین متوســـــ ــــ ــــن  بــ ــــین مـــــ المنتفعــــ

  مكان السكن. تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  عیادات وكالة الغوث الدولیة

ـــة • ـــ ـــ ــــفریة السادســـ ـــ ــ ــیة الصــ ـــ ــ ـــ ــــروق الفرضـ ــــ ـــــد فـــ ــــ ــــتوى :ال توجــ ــــ ـــد مســــ ــــ ــــ ــائیة عن ــــ ــــ ـــة إحصـ ـــــ ذات داللــــ

ـــــة ـــین) (α≤0.05الداللـــ ــــ ــكري بــ ــــ ـــــى الســـ ـــــدى مرضـــ ـــــي لــــ ـــــق النفســـ ـــطات التوافــــ ــــ ــــن  متوسـ ــــین مـــــ المنتفعــــ

  المستوى االقتصادي. تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  عیادات وكالة الغوث الدولیة

ــــابعة • ـــ ـــ ــفریة الســ ـــ ـــ ــ ــیة الصــ ـــ ـــ ـــ ــــتوى الفرضـ ــــ ــد مســــ ـــــ ــــ ـــــائیة عنـ ــــ ــة إحصـــ ــــ ــــ ــ ــروق ذات دالل ــــ ــــ ــد فــ ـــــ ــــ :ال توجـ

ـــــة ــكري ) (α≤0.05الداللـــ ــــ ــــى الســـ ـــــدى مرضــــ ــــــي لــــ ـــــق النفســ ـــطات التوافــــ ـــین متوســـــ ــــ ــــن بــ ــــین مـــــ المنتفعــــ

  تعزى لمتغیر المؤهل العملي. منطقة الخلیل التعلیمیةفي عیادات وكالة الغوث الدولیة 

ــــة • ـــ ـــ ــفریة الثامنــ ـــ ــ ـــ ــیة الصــ ـــ ـــ ــــتوى الفرضــــ ــــ ــد مســــ ـــــ ــــ ـــــائیة عنـ ــــ ــة إحصـــ ــــ ــــ ــروق ذات داللــ ـــــ ــــ ـــد فـ ــــ ــــ : ال توجـ

ــة ـــــدى م) (α≤0.05الداللـــ ـــذات ل ــ ـــوم ال ــطات مفهــ ــــكريبـــــین متوســـ ــى السـ ـــادات  رضـــ ـــن عیــ ــین مــ المنتفعـــ

  الجنس.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــعة • ـــ ـــ ــــفریة التاســــ ــ ـــ ــیة الصــ ـــ ــ ـــ ــــتوى الفرضـ ــــ ـــد مســــ ــــ ــــ ــائیة عن ــــ ــــ ـــة إحصـ ــــ ــــروق ذات داللـــــ ــــ ــــد فـــ ـــــ : ال توجــ

ــة ــــكري) (α≤0.05الداللـــ ــى السـ ـــــدى مرضـــ ـــذات ل ــ ـــوم ال ــطات مفهــ ـــادات  بـــــین متوســـ ـــن عیــ ــین مــ المنتفعـــ

  العمر. تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــــرة • ــ ـــ ــفریة العاشـــ ــ ـــ ـــ ــیة الصــ ـــ ـــ ــ ــــتوى الفرضــ ــــ ــد مســــ ـــــ ـــــائیة عنـــــ ــــ ــة إحصـــ ـــــ ـــروق ذات داللـــــ ــــ ـــد فـــــ ـــــ : ال توجــــ

ــة ــــكري) (α≤0.05الداللـــ ــى السـ ـــــدى مرضـــ ـــذات ل ــ ـــوم ال ــطات مفهــ ـــادات  بـــــین متوســـ ـــن عیــ ــین مــ المنتفعـــ

  نوع المرض. تعزى لمتغیر الخلیل التعلیمیة منطقةفي  وكالة الغوث الدولیة

ـــرة • ــ ــة عشـــ ـــ ــفریة الحادیـــ ـــ ــــیة الصـــ ــــتوى الفرضــــ ــد مســــ ــــ ـــــائیة عنــ ــة إحصـــ ــــ ــروق ذات داللــ ــــ ــد فــ ــــ : ال توجــ

ــة ـــادات (α≤0.05الداللـــ ــــن عیــ ــین مـ ــــكري المنتفعـــ ــى السـ ـــــدى مرضـــ ـــذات ل ــ ـــوم ال ــطات مفهــ ) بـــــین متوســـ

  بة.تعزى لمتغیر فترة اإلصا منطقة الخلیل التعلیمیةوكالة الغوث الدولیة في 
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ــــر • ـــ ـــة عشـ ـــ ــ ـــفریة الثانی ـــ ــــیة الصــ ـــ ــــتوى الفرضـ ــد مســــ ــــ ــ ــــائیة عن ــــة إحصــــ ــــروق ذات داللــــ ــــ ــــد ف : ال توجــــ

ــة ــــكري) (α≤0.05الداللـــ ــى السـ ـــــدى مرضـــ ـــذات ل ــ ـــوم ال ــطات مفهــ ـــادات  بـــــین متوســـ ـــن عیــ ــین مــ المنتفعـــ

  مكان السكن. تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــــر • ـــ ـــة عشـ ـــ ـــفریة الثالثــ ـــ ــــیة الصــ ـــ ــــدالفرضـ ــــتوى  : ال توجــــ ــد مســــ ــــ ــــائیة عنــ ــــة إحصــــ ــــ ــــروق ذات دالل فــــ

ــة ــــكري) (α≤0.05الداللـــ ــى السـ ـــــدى مرضـــ ـــذات ل ــ ـــوم ال ــطات مفهــ ـــادات  بـــــین متوســـ ـــن عیــ ــین مــ المنتفعـــ

  المستوى االقتصادي. تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــر • ــ ـــ ــــة عشـ ــ ــ ـــفریة الرابع ـــ ــــیة الصــ ـــ ــــتوىالفرضـ ــد مســــ ــــ ــ ــــائیة عن ـــــة إحصــــ ــــروق ذات داللـــ ــــد فــــ  : ال توجــــ

ــة ــــكري) (α≤0.05الداللـــ ــى السـ ـــــدى مرضـــ ـــذات ل ــ ـــوم ال ــطات مفهــ ـــادات  بـــــین متوســـ ـــن عیــ ــین مــ المنتفعـــ

  المؤهل العملي.تعزى  منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ـــر • ــة عشـــ ـــفریة الخامســــ ــــیة الصـــ ـــد عالقــــــة  : الالفرضـ ـــــهتوجــ ــــي ومفهــــــوم  ارتباطی ـــق النفســ ـــین التوافــ بـــ

ـــذات ـــ ــــة  ال ــ ـــــتوى الدالل ـــــكري )(α≤0.05عنــــــد مسـ ــى السـ ــــدى مرضــــ ــ ـــة  ل ـــادات وكالـــ ــن عیـــ ــــین مــــ المنتفعــ

  .منطقة الخلیل التعلیمیةفي الغوث الدولیة 

 

   مصطلحات الدراسة 7.1 •

ـــي: ــق النفســـ ـــ ــــن  التوافـ ـــة مــ ـــــاة خالیـــ ــــتمتاعه بحیـ ـــه واســ ــه لذاتـــ ــــ ـــــیة وتقبل ـــــه النفسـ ــرد لحاجاتـ ــــباع الفــــ إشــ

ـــــاركته  ــــة ومشـ ـــة حمیمــ ـــات اجتماعیـــ ــــتمتاعه بعالقـــ ــــیة واســ ــطرابات النفســ ـــراعات واالضــــ ــوترات والصـــ التــــ

ـــة  ــــ ـــیم مجتمعــ ــــ ــ ــــد وق ــــ ـــــادات وتقالیـ ــه لعــــ ــــ ـــ ــة وتقبل ــــ ــطة االجتماعیـــ ـــــ ــــي األنشــ ــــ ـــــفیان، فـ  )153: 2004(ســــ

  ین على مقیاس التوافق النفسي لشقیر.  یبعلیه المستجإجرائیا بالدرجة التي سیحصل  ویعرف

الصورة التي نرى فیها انفسنا، وهي تتضمن الخصائص او الصفات الممیزة الجسمیة مفهوم الذات: 

  ).238:  2006وجاد، سمیر، ،(باهي،مصطفىواالتجاهات والقدرات واالدوار واالنفعاالت

 نسبة بارتفاع ویتسم الغذائي التمثیل عملیة في اضطرابهم األشخاص الذین لدیهم :يمرضى السكر  

حیث   لألنسولین  النسبي أو المطلق، النقص هو االرتفاع ذلك عن والمسئول الدم في تركیز الجلوكوز

  .)6: 2010مقبل،(مناسب بشكل األنسولین استخدام أو  تصنیع، عن الجسم یعجز
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  الدراسة :حدود  8.1

  : مجتمع مرضى السكري. ةبشری حدود •

  بیت لحم ومحافظة الخلیل.محافظة :  ةمكانی حدود •

  . 2015: تم إجراء الدراسة في شهر كانون األول من العام  ةزمانی حدود •

ــكن،  • ــرة اإلصـــــابة مكـــــان الســـ ـــ ـــر، فت ــــرض، العمــ ــوع المـ ــنس، نـــ ــــا (الجـــ ـــذه الدراســـــة بمتغیراتهـ ســـــتتحدد هــ

 الوضع االقتصادي، والمؤهل العلمي)؟ 

  : ستتحدد هذه الدراسة بأدواتها المستخدمة. ةرائیإج حدود •

 حدود مفاهیمیة: ستتحدد بالمفاهیم والمصطلحات الخاصة في الدراسة. •
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  الفصل الثاني  

  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 1.2       

  أوال: التوافق النفسي:

ـــة  ــاة اإلنســـــان وذلـــــك حتـــــى یـــــنعم بالراحــ ـــي حیـــ ـــث أن التوافـــــق النفســـــي مـــــن األشـــــیاء المهمـــــة فــ ــرى الباحــ یـــ

ـــى  ــریض ســــكري وهــــو بحاجــــة إلـ ــان مــ ــعبة التــــي یعیشــــها وخاصــــة إذا كــ ــروف الصــ ــي ضــــل الظــ النفســــیة فــ

ــــریض ســــــكري أو غیــــــر  ـــخص منــــــا ســــــواء مــ ـــل شـــ ــــب مــــــن كـــ ــــد، لــــــذلك یتطلــ ـــحیة  طویلــــــة األمــ رعایــــــة صـــ

ــى أن ی ــــ ــل علـ ــــ ــریض أن یعمـ ــــ ــتمر مـ ــــ ــــــكل مسـ ــه بشـ ـــــ ــي حیات ــــ ـــــود فـ ــــي موجــ ـــــق النفســـ ـــــون التوافــ ــــي  ، و كــ یعنــــ

ـــــق ـــــى اإلح التوافــ ـــــب علــ ــــا بالتغلــ ـــــة یقبلهــــ ــات بطریقــ ــــ ــــدوافع والحاجـ ـــــباع الــــ شــ ــــداف وإ ــــق األهـــ ـــــات وتحقیـــ اطـــ

ــات  ـــدوافع والحاجـــ ــین الــ ــق االنســـــجام والتوافـــــق بـــ ـــن جانـــــب، وتحقیـــ ـــة مــ ـــا القـــــیم االجتماعیــ اآلخـــــرون وتقبلهــ

ــ ـــب آخــــ ــي مــــــن جانــ ــراع النفســـ ـــدام الصــــ ـــــاً  حســــــناً   وانعــ ــاً  توافق ــــرد متوافقــــ ـــبح الفـ ــإذا تحقــــــق ذلـــــك أصـــ ر، فـــ

ــــخص،  ــــد بــــــه التركیـــــب النفســـــي للشــ ـــــرد ویقصـ ــمل الف ـــر تشــــ ــة عناصــ ــى ثالثـــ ــق علــــ ــــة التوافـــ ــد طبیعیـ وتعتمـــ

ـــتم  ــر لیــ ـــذه العناصـــ ـــق االنســـــجام بـــــین هــ ــن تحقیــ ـــد مـــ ــذین یشـــــاركونه الموقـــــف والبــ ــرون الـــ ــات واآلخـــ والحاجـــ

ــــق ــــبع  التوافـــ ــــه وتشـــ ــــق أهدافـــ ـــ ـــــى أن تتحق ــ ـــتقرار بمعن ــــدث االســــ ـــاً  فیحـــ ـــــة اجتماعیــــ ــ ـــــة مقبول ــ ــه بطریق ــــ حاجاتـ

ـــتم التوافـــــق النفســـــي وكـــــذلك االجتمـــــاعي ــي ویــ ــرد ، النفســـ ــي عجـــــز الفـــ ــوء التوافـــــق ) یعنـــ ـــین إن ( ســـ ـــي حــ فــ

ـــذه  ــــین هـــ ـــیق بــ ــن التنســـ ــز عــــ ـــة أو عجــــ ـــه نظــــــراً  لضــــــغوط اجتماعیـــ ـــ ــباع حاجات شــــ ـــن تحقیــــــق دوافعــــــه وإ عـــ

ـــع القـــــیم اال ــكل یتنـــــافى مــ ــرد الـــــدوافع أو تـــــم إشـــــباعها بشـــ ــى مـــــن حولـــــه لـــــذلك فـــــإن الفـــ جتماعیـــــة وال یرضـــ

  في حیاته. نفسیة ومشاكل یتعرض الضطرابات

   :التوافق معنى

  الشـذوذ ویتجنـب الجماعـة، مسـلك المـرء یسـلك أن هـو الفلسـفة فـي التوافـق أن الوسـیط معجـم فـي جـاء

  ).1047 :1984العربیة، اللغة معجم( والسلوك الخلق في

ــاهر الصــــحة  ــّوهات وقیامهــــا تتمثــــل مظــ ــل والتشــ ــ ــراض والعل ــن األمــ ــاء الجســــم مــ ــو أعضــ ــ ـــي خل الجســــمیة فـ

ــــه ـــر وجــ ـــى خیـــ ــــا علـــ ــة  ،بوظائفهــ ـــــاة المختلفــــ ــــف الحیـ ـــو مواقــ ـــلك نحـــ ــــى أن یســـ ـــرد علــ ــــاعد الفـــ ـــــا یســ ــذا مـ وهــــ

ــى تكیفــــه مــــع نفســـه ومــــع اآلخــــرین ــرد  ،ســـلوكًا یــــدل علـ ــا الصــــحة النفســـیة فهــــي لیســــت مجـــرد خلــــو الفــ وأمـ
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ــي ف ـــي أو النفســـ ــــرض العقلـــ ــــن المـ ـــي مـ ــــمي والنفســـ ــــال الجسـ ــن االكتمــ ــة مـــ ـــك حالـــ ـــــوق ذلـــ ـــي ف ــــا هــ نمــ ـــط وإ قــ

  ).27: 1987 ،واالجتماعي لدى الفرد (الهابط

ـــاهي     ـــمت وبــــــ ــــ ــــرى حشـ ــــ ــــف)  )2006(وی ـــــة األم (التكیـــــ ــــى الكلمـــ ـــــوي علـــــ ــق ینطـــ ــــ ـــف للتوافـــ ــــ أن أي تعریـ

ـــــنفس  ــــاء الـ ـــــس، فعلمــ ــق والعكـ ــــ ــــل التواف ـــــن أجــ ــــــف مـ ــان یتكی ـــف، فاإلنســــ ــــارة للتكیـــ ــــر إشــ ــ ـــق أكب ـــــة توافـــ فكلمـ

ـــــف  ـــ ـــوجي للتكی ـــــوم البیولـــــ ــــتعاروا المفهـــ ــــالتوافق  Adaptationاســــ ــــ ـــمیته ب ــــ ـــــادوا تسـ ، )Adjustment(وأعـــ

ـــق ومف ــین لفــــــظ التوافـــ ـــاول الــــــبعض التفرقــــــة بــــ ــــن وحــ ــل� مــ ــــث میــــــز كــــ ـــــف حیــ ــــوم التكی ـــون (هــ ـــورر وكلكهـــ مـــ

(Mourer&Klackhohn ـــام ـــــ ـــــوم عــ ـــــى مفهــــ ــــ ـــــة عل ــــ ــتخدم للدالل ــــ ـــف یســـ ـــــ ــــظ التكیـ ــــ ــى أن لفـ ــــ ــــــارا إلـــ ) وأشـــ

ـــي  ـــ ــــه الفیزیق ــي محیطــ ـــــاة فــــ ـــة عملیــــــة الحیـ ـــــن نشــــــاط لممارســـ ــــائن الحــــــي مـ ــُه الكــ ــا یبذلــــ ــمن جمیــــــع مــــ یتضــــ

ــیكو  ــــة علـــــى الجانـــــب الســـ ــق للداللـ ـــــظ التوافـــ ــا یســـــتخدم لف ــاعي، بینمـــ ــــذا النشـــــاط، وأن واالجتمـــ ــــي هـ لوجي فـ

ــــن  ــــراد یمكــ ــ ــدرك أي األف ــي أن نــــ ـــــال وینبغــــ ــــد االتصـ ــــبعض أشــ ــ ــهما ال ـــالن ببعضــــ ــتویین متصـــ ــذین المســــ هــــ

ــــل  ــى متصـ ـــ ــرتیبهم عل ــیة) والطـــــرف اآلخـــــر  )Continum(تـــ ــــحة النفســـ ــــق (الصـ ــة التوافـ ــِه حالـــ ــــد طرفیـــ أحـ

ــوء  ـــیة وســــ ـــي أن الصــــــحة النفســ ــذا یعنــ ــوء التوافـــــق، وهــــ ـــهمســـ ــا یتـــــداخالن بعضـــ ـــــق إنمــــ ــي بعــــــض التواف ا فـــ

  ). 20: 1999فلیس هناك حد فاصل للصحة النفسیة یفصلها عن سوء التوافق (أحمد، 

ــمیث (    ـــــرف ســـ ــا َع ــام للشـــــخص Smithكمـــ ــــباع عـــ ــي اإلشـــــباع، إشـ ـــ ـــدال ف ــ ـــه اعت ـــوي بأنــ )، التوافـــــق الســ

ــــعیفًا  ــــًا ضـ ـــخص المتوافـــــق توافقـ ــــرى، والشــ ــع أخـ ـــد شـــــدید علـــــى حســـــاب دوافـــ ــدافع واحــ ــــباع لـــ ـــة، ال إشـ عامــ

ــــــ ـــــخص غیـ ـــو الشــ ــــحیة هــــ ـــى التضـــ ــــل إلــــ ـــذي یمیـــ ـــبط الــــ ـــخص المحــــ ـــل والشــــ ــــبع بــــ ـــر المشـــ ـــــواقعي وغیــــ ــ ر ال

ــذي  ـــق فهـــــو الـــ ــ ــن التواف ــــخص حســـ ـــا الشـ ـــى التضـــــحیة باهتماماتـــــِه، أمــ ــ باهتمامـــــات اآلخـــــرین كمـــــا یمیـــــل إل

ــه  ـــوق قدرتــــ ــــِه، وال تعـــ ـــباع حاجاتــ ــُه إشـــ ــق لــــ ــــه بنــــــاءة تحقـــ ــــراعات بطریقــ ـــات والصــ ــتطیع أن یقابــــــل العقبـــ یســـ

  ).17: 2008اإلنتاج (الداهري، على 

ـــــین  ــــرى ألـ ـــا یـــ ـــــاعرِه  )Allen,1990( كمـــ ــــلوكِه وأفكـــــــاره ومشــ ـــــان لســ ــــم اإلنســ ـــــى فهـــ ــیر إلـ ـــــق یشـــــ أن التوافــ

  بدرجة تسمح برسم استراتیجیه لمواجهة ضغوط ومطالب الحیاة الیومیة. 

ــراد وهــــــو  ــــوي لــــــدى األفــــ ـــیة  و التكیــــــف الســ ـــالتوافق النفســــــي هــــــو وســــــیلة الوصــــــول إلــــــى الصــــــحة النفســـ فـــ

ــة  ـــة دینامیــــ ـــــین العملیـــ ــــوازن بـ ــ ــــدث ت ــــى یحــ ــ ـــدیل حت ــالتغییر والتعـــ ـــة بــــ ـــ ـــــلوك والبیئ ــاول السـ ــتمرة تتنــــ ــرد مســــ فــــ

ــــا  وبیئتـــــه ــي یتبعهـ ــاح األســـــالیب التـــ ــــًا لمـــــدى نجـــ ــــلیم تبعـ ـــــر سـ ــــلیمًا أو غی ــــق سـ ــــان التوافـ ـــا إذا كـ ـــدد مــ ویتحــ

  ). 1997 ،الفرد للوصول إلى حالة التوازن النسبي مع بیئته ( زهران
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ــ ــي أیضــــا: هــــو قــــدرة الفــ ــق النفســ ــذي یعــــیش التوافــ ــع الــ رد علــــى التكیــــف والــــتالؤم مــــع نفســــه و مــــع المجتمــ

ـــه  ـــن التـــــأزم واالضـــــطراب ،فیــ ـــة مــ ــاة خالیــ ــى التمتـــــع بحیـــ ـــه إلـــ ــاس  ،وهـــــذا یـــــؤدي بــ ـــي  ،ملیئـــــة بالحمـــ ویعنــ

  ). 1999 ،و أن یتقبل ذاته و یتقبل اآلخرین ( غریب ،هذا أن یرضى الفرد عن نفسه

ـــي  ــــاط التـــ ــكال النشــ ــل أشــــ ــــل كــــ ــ ـــــوم التكیــــــف یمث ـــــوغ إن مفهـ ــه وبلـ ـــق دوافعــــ ــــل تحقیـــ ــــن أجــ ـــرد مــ ـــ ـــذلها الف ـــ یب

ــد یكــــون التوافــــق ســــیئًا أو طیبــــًا، بقــــدر  ــل التوافــــق، وقــ ن النتیجــــة التــــي یتوصــــل إلیهــــا الفــــرد تمثــ ــه، وإ أهدافــ

ــة  زالــ ــــرد وإ ــى إشــــباع حاجــــات الف ــود إلــ ــذه الجهــ ــؤول هــ ــرد، فعنــــدما تــ ــــذلها الفــ ــــي ب ــة الت ـــود التكیفیــ نــــوع الجهـ

ــــن ا ــــوتر النفســــــي، والتحــــــرر مــ ـــد حالــــــة التــ ــــرد قـــ ـــراعات التــــــي تواجــــــه الفــــــرد یكــــــون الفــ ــات أو الصـــ إلحباطــــ

ـــــداً  ــق توافقــــــًا جیـ ــــاة  ،حقــــ ـــى المعانــ ــــدال علـــ ــة القلــــــق الــ زالــــ ـــض التــــــوتر وإ ــى حالــــــة خفـــ ـــل إلــــ ــم یصـــ ـــا إذا لــــ أمـــ

ــا لـــــم تفلـــــح  ــأ لهـــ ـــي لجـــ ــلوك ألتكیفـــــي التــ ــواع الســـ ــول إن الفـــــرد ســـــيء التوافـــــق ألن أنـــ ــدة، فعنـــــدها نقـــ والمكابـــ

  ). 63: 1987لى حالة االرتیاح والرضا (الطحان، في تحقیق الغایة وهي الوصول إ

ــــاة  ـــزان هـــــي دورة الحیـ ــ ــــى االت ــوتر والوصـــــول إلـ ـــة وخفـــــض التـــ ـــن أجـــــل إشـــــباع الحاجــ ــام بنشـــــاط مــ إن القیـــ

ــو،  ـــتمرًا (الرحــــ ـــــًا مســـ ــي توافق ــــق الحــــ ــــعیه للتوافــ ـــي سـ ــــع فـــ ـــها الجمیــ ــي یعیشــ ـــیة التــــ ). إن 376: 2005النفســ

ـــیة ــق هـــــي الضـــــغوط النفســ ـــوء التوافـــ ــباب ســ ــة ) Psychological stressors (مـــــن أســـ ـــي حالـــ كمـــــا فــ

ــــاة  ــي الحیـ ـــ ــــرء ف ــارب المـ ــذلك تجـــ ـــا وكـــ ــا ونوعیتهــ ــدد تكرارهـــ ــــادرها وعـــ ــدة الضـــــغوط ومصـ ن شـــ المـــــرض، وإ

ــــف  ــ ـــق أو التكی ـــوء التوافـــ ــــة باضــــــطراب ســـ ــــیس المرتبطــ ـــف األحاســ ــــي ذلــــــك، وتختلـــ ــ ـــؤثر ف ــل تـــ كلهــــــا عوامــــ

ـــث تبــــــاین ـــن حیـــ ـــــدتها، ومـــ ــن حیــــــث حـ ـــــا، ومــــ ـــــث درجاتهـ ـــــن حیـ ـــرًا مـ ــًا كبیـــ ــــذین  اختالفــــ ـــــراد الــ ــــرات األفـ ــ خب

ــاس المشــــكلة فــــإن الفــــرد یصــــبح خائفــــًا، متطیــــرًا، وجــــًال، عصــــبیًا  ــو أســ ــون لهــــا فــــإذا كــــان القلــــق هــ یتعرضــ

ــت ــم الوقـــ ــي معظـــ ــذلك ،فـــ ـــاالت المرافقـــــة لـــ ـــاب فـــــإن االنفعــ ــي حالـــــة اقتـــــران ســـــوء التوافـــــق باالكتئــ ـــون  وفـــ تكــ

ـــ ـــ ـــاس ب ـــاء واإلحســـ ــزن والبكـــ ــــل الحــــ ــ ـــراض مث ــى الفــــــرد أعـــ ـــر علــــ ـــدة فتظهـــ ـــر حـــ ـــ ــيء أكث ــــام أي شــــ العجز أمــ

ــل بتـــــداخل  ـــف یتمثـــ ـــوء التكیــ ـــن ســ ــزیج مــ ـــم مـــ ـــض النـــــاس یالزمهــ ـــل، اإلحســـــاس بالیـــــأس، وبعــ ـــدان األمــ وفقــ

ــة ـــــاعر الكآبــــ ـــع مشـ ــــق مـــ ــ ـــــخاص  ،القل ــــجیع األشـ ـــتعمل لتشــ ــــلوب المســـ ــو األســ ــي هــــ ـــالج النفســــ ـــر العـــ ویعتبـــ

ـــدوین مــــذكرات ـــذا باإلضــــافة إلــــى تـ ــون مواجهتهــــا، هـ ــي كــــانوا یتحاشــ ـــول علــــى مواجهــــة المشــــكالت التــ هم حـ

ـــــجیعهم  ــغوط، وتشـــ ــــ ــــدة الضــ ـــــن شــــ ــــــف مـــ ـــــات التخفیــ ـــق وتقنیـــ ــــ ــیمهم طرائـ ــــ ـــذلك تعلــ ــــ ــراض، وكـ ــــ ــــرات األعــ فتــــ

ــة  ــــاقیر الطبیـــ ـــذلك اســــتخدام العق ـــي، وكـ ـــون بهــــا، واســــتخدام العــــالج الجمعــ ــــى جماعــــات یأنســ لالنضــــمام إل

ـــذاتي ــــــالج الــــ ــمى العـ ــــ ــر یسـ ــــالج آخـــــ ــاك عـــ ــــ ــتص، وهنـ ــــ ــــي المخـ ــــب النفســـ ــــاد الطبیـــ ــــیة وبإرشـــ -self (النفســـ

help( ــــ ـــ ـــــدها وأول ـــیة، وبعــ ـــــغوط النفســــ ـــــن الضــ ــــغطًا مــ ــــه ضـــ ــُه یواجـــ ــــ ــریض أنـ ــــرف المـــــ ـــ ـــــِه أن یعت ى خطواتــ

ـــى  ــــدث إلــــ ــــیة، والتحـــ ـــــارین الریاضـــ ـــراء التمــ جــــ ــــراغ وإ ــات الفـــ ــــ ـــیم أوقـ ــــحیحة، وتنظــــ ــة الصـــ ــــ ــــِه بالتغذیـ اهتمامـــ

  ). 120: 2008شخص موثوق به (بطرس، 
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  النظریات التي قامت بتفسیر التوافق اإلنساني:

ـــوم التوافــــق ـــاني  مفهـ ــنفس واالجتمــــاع وكثیــــرا مــــا  االنسـ ــ ـــاء ال ـــا مــــن علمـ ـــد اهتمامـ ــاهیم التــــي تجـ ــ ـــن المف مـ

ـــك ـــوم الكلمــــات مثـــــل التكیـــــف التــــوازن التماســ ــد مـــــن مفهــ ـــق علیـــــه العدیــ ــى مفهـــــوم  یطلـ ــة علـــ وذلـــــك للداللــ

ــة  ،التوافــــق ــــى كلمـــ ــق ینطــــوي عل ـــف للتوافــ ــد أن تعریـ ـــر التصــــاقا بــــالتوافق حیــــث نجــ ــة تكیــــف أكثـ إال كلمــ

ــلو  ــمل الســـــ ـــــي تشــــ ـــــع تكثیــــــف والتـ ـــان وجمیــ ــــي اإلنســـ ـــــوي فــ ـــــیر للجانـــــــب العضـ ـــي وتشـ ـــــي والحركـــ ك الحسـ

ــــرة  ـــي دائــ ــة النفســــــیة وفــ ــــب علــــــى الناحیـــ ــذي ینصـ ـــق الــــ ــــي المتوافــ ـــائن الحــ ــــا الكــ ـــوم بهــ ـــي یقــ ـــطة التـــ األنشــ

ــــل  ــوجي مثـ ــال البیولـــ ــي المجـــ ــــق ســـــواء فـــ ـــى التوافـ ــ ــــل عل ـــف العمـ ــي كلمـــــة تكثیــ ـــنفس تعنـــ ــ ـــم ال معـــــارف علــ

ــي الم ــه وســـــلوكه أو فـــ ـــ ـــائن ووظائف ــكل الكــ ــدیل شـــ ـــة تعـــ ـــوم نالحـــــظ أن كلمــ ــذا المفهــ ـــن هـــ جـــــال النفســـــي مــ

ـــرق بــــــین  ــوقي یوضـــــح الفــ ــال دســـ ــــق ونجـــــد كمـــ ــة التوافـ ـــى حالـــ ـــــؤدي إلــ ــــي ت ــــیر للخطـــــوات التـ ـــــف تشـ تكثی

ـــرى أن ال ــق ، إذ یــ ـــف والتوافـــ ــالتكیـ ــة نفســـ ــائن لمالئمـــ ـــمل تكیــــف یقـــــوم بـــــه الكــ ـــالمواقف وهـــــو عبـــــارة أشــ ه بـ

ـــــر أن  ـــــائن ، غیــ ــي الكـــ ــــ ــوي فــ ــــ ــــي والعضـ ـــــي والحركــــ ــــلوك الحســ ـــم الســــ ـــط تضــــ ـــــا فقـــــ ـــــیس تكلیفـــ ــق لــ التوافــــــ

  .) 67: 2007(الجماعي،بمتغیرات البیئة بل قد یغیر الكائن البیئة لیتم توافقه

  ومن أهم هذه النظریات

 النظریة البیولوجیة الطبیة:

ـــجة  ـــراض تصــــیب أنسـ ـــن أمـ ــق تنــــتج عـ ــي التوافــ ـــكال الفشــــل فــ ــع أشـ ــ ــة أن جمی ــ یــــرى أ صــــحاب هــــذه النظری

ـــذه ـــان، ومثـــــل هـ ــخ اإلنسـ ـــة مـــ ــم وبخاصـ األمـــــراض یمكــــن توارثهـــــا، أو اكتســــابها خـــــالل الحیــــاة عـــــن  الجســ

ــــاتج ـــب النــ ـــكري والقلـــ ـــرض الســـ ـــــة كمـــ ــــراض المزمنـ ــــدوى، واألمــ ـــــروح، والعــ ـــــابات، والجـ ــــق اإلصـ ــــن  طریــ عـــ

 ). 42:  1990الضغط الواقع على الفرد ( عبد اللطیف،

ــي: ـــل النفســ ــة التحلیــ ـــة احیــــث ان  مدرســ ــون األنـــــا بمثابـ ـــدما تكــ ــد فرویــــد یتحقـــــق عنـ ـــق عنــ لمـــــدبر التوافــ

ــة  ـــي حكمـــ ــه فـ ـــى، وبــــأداء األنـــــا لوظائفــ ـــا األعلـ ــو واألنـ ـــن الهـــ ـــل مـ ـــیطر علـــــى كـ ـــذ للشخصــــیة، و یسـ المنفـ

ـــو أو األنــــا  ــن ســــلطانه للهـ ــا عــــن قــــدرة أكبــــر ممــــا ینبغــــي مــ ــ ـــى األن ــق، وأمــــا إذا تخلـ ــق التوافــ واتــــزان یتحقــ

 ).382: 1999األعلى، فان ذلك یؤدي إلى سوء التوافق( الشنداوي، 

ـــة ا ـــاع مدرســـ ـــ ـــرى أتب ـــ ــة وی ــــ ــه العقلی ـــــام بعملیاتــــ ــــرد علــــــى القیـ ــــدرة الفــ ــ ــــو ق ـــق هــ ـــ ــي، أن التواف ـــــل النفســــ لتحلیـ

ــــو أو  ــات الهـ ـــ ـــعا لرغب ـــون خاضــ ـــــال یكــ ــــا ف ـــعادة والرضـ ـــــك بالســ ـــاء ذل ــ ــــعر أثن ــیة واالجتماعیـــــة، ویشـ والنفســـ

ـــذیرات  ـــو وتحـــ ــات الهــ ــین متطلبـــ ـــــة بـــ ــــتطیع الموازن ـــوى یسـ ـــا قــ ــود أنــ ـــــتم ذلـــــك إال بوجـــ ـــــى، وال ی ــــا األعل األنـ

  ). 66: 1991بات الواقع ( دسوقي،األنا األعلى ومتطل
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ـــى  ــه علـــ ـــذي یــــــرى نفســــ ـــواقعي الـــ ــــو الشــــــخص الـــ ــــیة هــ ــــى التوافــــــق والصــــــحة النفســ ـــخص األقــــــرب إلــ والشـــ

ــــكال  ــكل مـــــن أشـ ــــا إال شـــ ـــا همـ ـــذهان مــ ــ ـــاب وال ـــرى التحلیلیـــــین أن العصــ ــ ـــذات، وی ــداع للــ حقیقتهـــــا دون خـــ

ـــحة  ــة بالصـــ ــة المتمتعــــ ـــیة المتوافقــــ ــــیة للشخصـــ ـــمات األساســ ـــي ســــــوء التوافــــــق، وأن الســـ ـــل فـــ النفســــــیة تتمثـــ

  ).79: 2006ثالث سمات هي قوة األنا، القدرة على العمل،والقدرة على الحب ( منصور، 

ـــواتر  ـــــرى أتــــ ــ ــــن Atwater,1990(وی ـــــدث مـــ ـــوي یحــ ــق  الســــ ــــ ـــــى أن التوافـ ــ ــارت إل ــــ ـــة أشـ ـــذه النظریــــ ) إن هــــ

ـــــع  ـــــل مـــ ــــة التعامـــ ــــم كیفیــــ ــــم تعلــــ ــن ثــــ ــــ ـــــذنب، ومــ ـــ ــعور بال ــــ ــــاب والشــ ـــل العقــــ ــــ ـــــز، وتقلیـ ــباع الغرائـــ ــــ ـــــالل إشــ خـــ

  ).45: 2006اعات الداخلیة (المجالي،الصر 

ـــلوكیة: ــة الســـ ـــ ــــن  المدرسـ ــــة مــ ـــرد لمجموعــ ـــاب الفـــ ـــــق علــــــى أنــــــه اكتســـ ـــــلوكیة التوافـ ــرى المدرســــــة السـ وتــــ

ــــض  ــــى خفــ ـــــرد وأدت إلـ ــــا الف ـــــي ســـــبق أن تعلمهـ ـــرین والت ــة اآلخـــ ــي  معاملـــ ـــة فـــ العـــــادات المناســـــبة والفعالــ

ـــلو  ـــذلك دعمــــــت وأصــــــبحت ســـ ــــه وبـــ ـــه وحاجاتــ ــبعت دوافعـــ ـــدُه أو أشــــ ـــوتر عنـــ ــــا التـــ ـــرد كلمــ ــــتدعیه الفـــ كًا یســ
ـــــوافقي  ــلوك الت ــــلوكي أن الســـ ــاه السـ ـــحاب االتجـــ ــرى أصــ ــذا یـــ ـــرى، وهكـــ ــــرة أخــ ـــي ذات الموقـــــف مـ ـــف فــ وقــ

ــراره فــــي  ــاح الــــدوافع، والفــــرد بتعلمــــه یمیــــل إلــــى تكــ ــن إلحــ ــى خفــــض التــــوتر النــــاتج عــ ــؤدي إلــ ــذي یــ هــــو الــ

ــــي ــــ ــــ ــــة التــ ــــ ــــ ــدرة اإلثابـ ــــ ــــ ــــدعیم وقــــ ــــ ــــ ـــــرات التـ ـــــ ــــــدد مـــ ــــ ـــب عــــ ــــ ــــ ــه حســ ــــ ــــ ـــون ثباتـــ ــــ ـــــ ــة، ویكــ ــــ ــــ ــــف التالیـــ ــــ ــــ  المواقـ

  ).100: 2008وفرها(بطرس،

ــــكنر   ــل واطســـــون وســ ـــق، مثـــ ــــدوث عملیــــــة التوافــ ــــي حـ ــــوا فـ ــــلوكیة اختلفـ ــــة الســ ــاء المدرسـ أن بعـــــض علمـــ

ـــرى  ــة، فـــــي حــــین یــ ــات البیئیــ ــــة عـــــن طریــــق االثابـــ ـــد وبصـــــورة آلی ــدون قصـ ــتم بـــ ــق تــ رأوا أن عملیــــة التوافـــ

ــــات التوافــــق تـــــتم بصــــورة قصــــدیة واعیـــــة تمامــــا،  ــاهوني أن بعـــــض عملی ـــدورا ومــ ـــلوك بانـ ویــــرون أن الســ

ــــل  ـــرد یتعلمــــه، ویمی ـــین والفـ ــاح دافــــع معـ ــن الحــ ـــذي یــــؤدي إلــــى خفــــض التــــوتر النــــاتج عــ ـــو الـ ــوافقي هـ ــ الت

ــــارات  ـــاز العـــــادات والمهـ ـــرون أن الشخصـــــیة لیســـــت إال جهــ ــ ـــا ی ـــف المماثلـــــة، كمــ ــــي المواقــ ـــى تكـــــراره فـ إلــ

ـــى التنبـــــؤ بال ــوافقي هـــــو القـــــدرة علــ ــبها الفـــــرد، والســـــلوك التـــ ــي اكتســـ ــلوكیات التـــ ـــى والســـ ـــة علــ ـــائج المترتبــ نتــ

  .)23:  1990السلوك والقدرة على ضبط الذات ( السندي، 

ــة  ـــ ــائج غیـــــر المرغوب ـــة النتـــ ــدرة الفـــــرد علـــــى مالحظــ ـــي عـــــدم قـــ ــ ـــل ف ـــلوكیین یتمثــ ــوء التوافـــــق عنـــــد الســ وســـ

ـــــع  ــــي جمی ــذه القـــــدرات فـ ـــــذات، وهـــ ــبط ال ــعوبة ضـــ ــــمن صـــ ــــلوك معـــــین، كمـــــا یتضـ ــــى سـ ـــب علـ ـــي تترتــ ــ الت

  ).80: 2006( منصور،علمة، وهي قابلة للتغییرمتاألحوال مهارات أو سلوكیات 

ـــانیة: ــ ــــة اإلنســ ــات  المدرســـ ــــین الكائنـــــ ـــان بـــ ــیة اإلنســــ ـــى خصوصـــــ ــــاني علــــ ــــاه اإلنســـ ــار االتجـــ ـــــد أنصـــــ یؤكــ

ــــه كإنســــان ــام اإلنســـــان هــــو أن یحقـــــق ذات ـــدي الرئیســــي أمــ ـــى أن التحــ ــة، وعلـ ــلو  ،الحیــ وكـــــان أبــــرزهم ماســـ

)Maslow ـــات ــدأ بالحاجــ ــات تبـــ ــن الحاجـــ ـــع الـــــدوافع علـــــى شـــــكل سلســـــلة أو هـــــرم متـــــدرج مـــ ـــث وضــ ) حیــ
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ـــى  ــ ــیة أعلـــــى كالحاجـــــة إل ــات نفســـ ــــم تأخـــــذ فـــــي االرتقـــــاء نحـــــو حاجـــ ــوع والعطـــــش ثـ ـــیولوجیة مثـــــل الجـــ الفســ

ـــذات، وأن  ــــق الـــ ــرتبط بتحقیــ ـــذات وأن التوافــــــق یــــ ـــق الـــ ــــابي وتحقیــ ـــدیر اإلیجــ ـــب والتقـــ ـــاء والحـــ ـــن واالنتمـــ األمــ

ــــي ـــان فــ ـــلوك اإلنســــ ــــر  ســـ ـــــدوافع غیـــ ًا بالــ ــ ــــل محكومــــ ـــــالق، بـــ ــــى اإلطــ ـــــدوافع علــ ًا بالــ ــ ــــیس محكومــــ ـــاة لـــ الحیــــ

  Maslow,1970).المشبعة ألنها دوافع تظل تعمل وتوجه سلوك الفرد (

ــه،  ـــین مجتمعـــ ـــن جهـــــة وبــ ــــه مــ ــي التـــــي تتمتـــــع بـــــالتوازن بـــــین الفـــــرد وذاتـ ــة هـــ وبمـــــا أن الشخصـــــیة المتوافقـــ

ــد  ــــ ــاعي فالب ــا االجتمــــ ــــذات والرضــــ ــ ــــول ال ــ ـــى قب ــافة إلـــ ـــكل إضــــ ـــــاعر تتشـــ ــــذه المشـ ـــــى أن هــ ــارة إلـ ـــن اإلشــــ مـــ

ـــم  ـــن الحكــ ــًا منهـــــا، وال یمكــ ـــ ـــة جانب ــــة والبیئــ ـــن الوراثـ ــــر كـــــل مــ ـــا ویعتبـ ـــا بینهــ ــل فیمــ ــددات تتكامـــ ـــمن محـــ ضــ

 ). 70:  2006على الفرد من جانب أو اتجاه معین دون النظر للجوانب األخرى ( وافي، 

فالكمــال المطلــق فــي الصــحة النفســیة ال  والتوافــق النفســي فــي علــم الــنفس هــو الجانــب الموجــود فــي الواقــع

ألن قدرات الفرد واستعداداته العقلیة والنفسیة لیست مطلقة الحدود ، فقد تعقدت الحیاة المادیـة ،كن تحقیقهیم

واالجتماعیة في البیئة لدرجة یعجز الفرد عـن تغییرهـا والتغیـر بمقتضـاه أو عندئـذ یفقـد توافقـه معهـا ویظهـر 

فـق فإنـه ا) أي أن الفرد إذا فشـل فـي تحقیـق التو  1990رض ومظاهره ( األلویس ، على سلوكه إشارات الم

یبتعد عن الحالة السویة ویقترب من حالة المرض وكلما كـان اإلنسـان أقـدر علـى حـل مشـاكله حـال منطقیـا 

    ). 1984 كتساب الصحة النفسیة ( العیسوي ،كان أمیل إلى ا

  وأن تحقیق الذات هو أرقى الدوافع اإلنسانیة وأن األشـخاص المحققـین لـذواتهم یمثلـوا الشخصـیة السـویة  

  .)159:  1991(عسكروالفرحان، 

ویشـیر المؤلـف فــي هـذا المجــال إلـى عالقــة التوافـق بالصــحة النفسـیة حیــث أن  :التوافـق والصــحة النفســیة

لإلبقــاء علــى اســتقرار العالقــة بینهمــا ، وهــذا  مناســباً  ر تغییــراً الكــائن والبیئــة متغیــران ولــذلك یتطلــب كــل تغیــ

ما یستخدم اللفظان تكیف وتوافـق  التغیر هو التكیف والمواءمة  والعالقة المستمرة بینهما هي التوافق وكثیراً 

كمـا لـو كـان متــرادفین ، ولكـن الكلمـة األولــى تشـیر إلـى الخطــوات المؤدیـة إلـى التوافــق ، والثانیـة إلـى حالــة 

وهــو مــا  ،واألصــل فــي التوافــق هــو تعــدیل الكــائن بحیــث یــتالءم مــع الظــروف  ،التوافــق التــي یبلغهــا الكــائن

أو یعــدل  ،وهــو مــا أســماه مماثلــة  ،ائن إلــى أحــداث تعــدیل فــي البیئــة أو یلجــأ الكــ ،ســماه ( یــونج ) مغــایرة 

  .)63: 2008(الداهري،الكائن بعضا منه وبعضا من البیئة إلعادة حالة التوافق والتوازن

  مجاالت التوافق النفسي :

ــي ــــق الدراســـ ــي والتوافـ ـــ ــــق العقل ـــا التوافـ ـــد منهــ ـــق فنجــ ـــددت مجـــــاالت التوافــ ـــــي ،تعــ ــــق المهن ـــق  ،والتوافـ والتوافــ

ـــي ــدد  ،الجنســ ًا لتعـــ ــ ـــــك تبعـــ ـــون ذل ــــدیني، ویكــ ــادي أو الـ ــي أو االقتصـــ ــــي، والتوافـــــق السیاســـ ــــق ألزواجـ والتوافـ

ـــق  ــ ــــى أن ُبعـــــدي التواف ــــون علـ ـــنفس یتفقـ ــ ــــم ال ـــي میـــــدان علـ ــ ــاحثین ف ـــم البـــ ـــرد، إال أن معظــ ــ ــاة الف ـــف حیـــ مواقــ
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ـــد  ـــا: البعـــ ــــیین همــ ـــياألساسـ ــــد  الشخصــ ــي)، والبعـ ـــاعي(النفســــ ـــى اعتبــــــار أن تاالجتمـــ ـــاهر ، علــ لـــــك المظـــ

ــــاذلي،  ـــاعي (شـــ ـــــي واالجتمــــ ــدین الشخصــ ــر البعـــــ ــــكل عناصـــــ ـــها لتشـــ ــــى بعضــــ ـــــمها إلـــ ـــن ضــ ــــددة یمكــــ المتعـــ

2001 :51.(  

ــو عبــــارة عــــن وحــــدة جســــمیة نفســــیة اجتماعیــــة لــــذلك نالحــــظ إن البنــــاء البیولــــوجي إنمــــا  ــرد هــ وبمــــا أن الفــ

ــة التـــــي ـــروف االجتماعیــ ــا تــــؤثر فیهـــــا الظــ ــیة وفــــي عملیـــــة التوافـــــق، كمـــ ــرد یــــؤثر فـــــي الشخصـــ   عاشـــــها الفـــ

ـــتویات  ـــة التوافـــــق تتضـــــمن ثالثـــــة مسـ ـــوجي لــــذلك فـــــإن عملیــ ـــتوى البیولــ ـــى المســ رئیســـــیة: وهـــــي التوافـــــق علــ

ـــى  ــى أنــــه ینبغــــي علـ ــروف ینبغــــي أن یقابلــــه تغییــــر وتعــــدیل الســــلوك بمعنــ ــر فــــي الظــ ویشــــیر إلــــى أن التغیــ

ــه، أي أ ــ ــوت حلیف ال كــــان المــ ــه وإ ــباع رغباتــ ــدة إلشــ ـــًا جدیــ ــد طرقـ ــــا إنمــــا الكــــائن الحــــي أن یجــ ـــق هن ن التوافـ

  ).68: 2008(الداهري،  هو عملیة تتسم بالمرونة والتوافق المستمر مع الظروف المتغیرة

ــــة وهــــــو تغییــــــر   ـــین الفــــــرد والبیئــ ــــة حســــــنة بـــ ـــي عالقــ ـــو یعنـــ ــــق علــــــى المســــــتوى االجتمــــــاعي فهـــ ــــا التوافــ أمــ

ـــبیة والن ،لألحســــــن ــــمیة والعصـــ ــــتعدادات الجســ ــــن االســ ــتى مــ ـــأنواع شــــ ـــزودًا بـــ ـــد مـــ ـــ ـــالفرد یول ـــــیةفـــ ـــذه  ،فسـ وهـــ

ــــالجزء  ــالمجتمع بـ ــاك بـــ ـــوم االتصـــــال واالحتكـــ ــ ــذیب وتقـــــوم األســـــرة بجـــــزء ویق ــاج إلـــــى شـــــذب وتهـــ كلهـــــا تحتـــ

  ). 37: 1999اآلخر، أي أن البیئة تقدم المادة الخام وتقدم الثقافة القیم والمعاییر (أحمد،

ــیكولوجي، فهـــــو أن هنـــــاك إدراك لطبیعـــــة العالقـــــ ــــتوى الســـ ــــى المسـ ـــبة للتوافـــــق علـ ـــا بالنســ ات الصـــــراعیة أمــ

ــد معــــه تــــوتر وقلــــق، وهــــي  ــها الفــــرد فــــي عالقاتــــه االجتماعیــــة والبیئیــــة، وأن هــــذا الصــــراع یتولــ ــي یعیشــ التــ

ــم، ـــاها األلـــ ـــق،  تجربـــــة یغشــ زالـــــة أســـــباب القلــ ــدف إلـــــى خفـــــض التـــــوتر وإ ـــرد إنمـــــا یهـــ ـــذلك فـــــإن توافـــــق الفــ لــ

ــة، ــ ــى البیئ ـــد علــ ـــباع یعتمـ ــه وأن هــــذا اإلشـ ـــباع دوافعــ ـــذلك فاإلنســــان یرغــــب فــــي إشـ ـــو ال یســــتطیع أن  كـ وهـ

ــِة الـــــدوافع  ـــى بقیــ ـــة علـ ـــع معینـ ــي إشــــباع دوافـ ــها وعلیـــــه أن ال یطغــ ـــبع بعضــ ـــه فهــــو ُیشـ ـــع رغباتـ ُیشــــبع جمیـ

ـــتغالل  ـــدر مـــــن اســ ـــى قــ ـــذي یســـــمح لإلنســـــان لتحقیـــــق أقصــ ــل الــ ــق التكامـــ ـــل ویتحقـــ ـــق بــ ـــق التوافــ حتــــى یتحقــ

   ).72: 2008(الداهرى، إمكانیاته الرمزیِة واالجتماعیة 

ــــك لیحســــا    ــفء ومــــرن وذل ــو كــ ـــى نحــ اة الزوجیــــة علـ ــ ــ ــوم بواجباتــــه فــــي الحی ــة یقــ ــــزوج والزوجــ فكــــٌل مــــن ال
  ).33:2007(أبو العز، الزواج ویشعرا بالرضا واالرتیاح باالنتماء إلى مؤسسة

ــــولیتین  ــــة بــــ ـــا دراســـ ــات، ومنهـــــ ــــ ـــن الدراسـ ــــــد مـــــ ـــــار العدیـ ــد أشـــ ــــ ــى أن إدراك (Bulletin,1995:486)وقـ ــــ إلــ

ــــن ا ــــدعم والمســــــاندة مــ دارة الــ ــــغوطات، وإ ـــة الضــ ـــزواج متطلــــــب أساســــــي لمواجهـــ ـــة الـــ ـــي مؤسســـ ــریك فـــ لشــــ

   .األزمات داخل األسرة
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ــی ــــ ــــاذلي( ریشــــ ــــ ـــــة25:2001الشــ ــــ ـــق نظریـ ــــ ــا طبـــ ــــ ــــ ــــــرف بیولوجی ــــق یعــــ ــــ ــوء دارون   ) أن التوافــ ــــ ـــي النشــــ ــــ   فـــ

 مفاجئـة بیئیـة تغیـرات فعنـد حـدوث البیئیـة الظـروف مـع الـتالؤم علـى الحـي الكـائن قـدرة بأنـه واالرتقـاء

  .ویختفي ینقرض ذلك في فإن فشل البقاء، في لیستمر وبیئیة ذاتیة بتغیرات الحي، الكائن فیواجهها

 هــي واإلیجابیــة للتوافــق، األساســي المعیــار هــي الخالقــة اإلیجابیــة إن )45: 1984،(مخیمرامــا

 االزدهـار علــى تعمــل كطاقـات والعدوانیــة مشــروعة، غیـر كتدمیریــة بـین العدوانیــة الفاصــل الوسـط

 مــن الفــرد خلــو أن التوافــق 1981 :150)القوصــي،(وتوضــح ،االبتكاریــة للحیــاة فــي الصــورة الكمــي

  .والمادیة االجتماعیة البیئة لظروف والتكیف الداخلي النزاع

وقـــد یحـــدث اإلحبـــاط بســـبب وجـــود صـــراع وال نقصـــد هنـــا حالـــة الصـــراع بـــین  :التوافـــق والصـــراع النفســـي

أشخاص كل منهم یصارع اآلخر للحصول دونه على هدف معین ، مثل ما نجد من صـراع الحـروب وفـي 

داخل الشخص أو داخـل الـنفس حیـث نقصـد بـه  :المشاجرات ولكن نقصد هنا الصراع النفسي الداخلي أي 

ي : بین دافعین أو رغبتین إیجابیتین في اتجاهین متضـادین یـدفع كـل منهمـا الصراع بین میول متعارض أ

إلى نشاط أو سلوك مخالف لآلخر كالتعارض مثال بین تحقیق رغبة جنسیة محرمة أو رغبـة عدوانیـة وبـین 

وفي بعض الحاالت یكون للصراع أساس قدیم یرجـع إلـى الموقـف  األودیبـي مـثال  ،الضمیر وتعالیم الدین 

في هذه الحالة بالصراع الجذري فتكون الرغبات المتعارضة غیر مدركة وغیر واضحة في الشعور  ویسمى

بسـبب مــا تالقیـه مــن كبـت ، ومهمــا یكـن مــن أمـر فــإن الصـراع النفســي یولـد ضــیقا وتـأثرا شــدیدین یتطلبــان 

القـوي فـي ذلـك خفـض حال عاجال وهو ما یقوم به ( األنا ) بوسائله الخاصـة تجنبـا للقلـق ، فـإذا أفلـح األنـا 

ال أصیب الشخص بأعراض     .)75: 2008(الداهري،عصابیةالتوتر أو زال وإ

 :وللتوافق مجموعة وظائف وهي 

 بـالتكوین تـرتبط حیــث الفــرد بقــاء علــى تعمـل حیویـة وظیفـة ذات هـي :األولیــة الحاجــات إشـباع

 حاجـات وهـي والنـوم، والجـنس والمسـكن والملـبس والشـراب الطعـام إلـى مثـل الحاجـة لـه، الفسـیولوجي

 تشـبع لـم فـإذا التوافـق، لعملیـة مؤشـر الحاجـات هـذه إشـباع مسـتوى أن حیـث ضـروري للحیـاة، إشـباعها

 الفـرد قـدرة تضـعف وبالتـالي االنفعـالي، االتـزان یقـل التـوتر، زاد وكلمـا التـوتر یعـاني مـن الفـرد فـإن

 ).15:  2003الحسن(الحجار، التوافق إلى الوصول على

 الـذات عـن فالرضـا الفـرد، سـلوك فـي تـؤثر التـي العوامـل أهـم مـن تعتبـر :الـذات عـن والرضـا التقبـل

 قدراتــه مــع تتفــق مجــاالت فــي واإلنجــاز اآلخــرین، مــع العمــل والتوافــق للفــرد اتجــاه دافًعــا یكــون

مكانیاتـه،  ویشـعر اإلحباطیـة، للمواقـف معرضـا یكـون بالرضـا، یشـعر وال نفسـه یتقبـل الـذي ال والفـرد وإ
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ــاعي النفســــي التوافــــق وعــــدم بالفشــــل خاللهـــا ــة، (العــــدوان أو االنطــــواء إلــــى ذلــــك ویدفعــــه واالجتمـ  عطیـ

2001:30.( 

 غیـر ومیـل  أو المجـاراة االنصـیاع هـي المسـایرة :ومعــاییره قیمــه ومســایرة المجتمـع مـع التكیـف

 فـي مطلوبــة تكـون قـد والمســایرة وسـلوكها، معینـة ومعاییرهـا اجتماعیـة أفكــار لتقبـل غالًبـا مقصـود

 یكـون ال ثـم ومـن خاطئـة، ومبـادئ فاسـدة معـاییر قـد تتضـمن االجتماعیـة البیئـة ولكـن معینـة مواقـف

 ویسـمى مسـایرتها عـدم أو البیئـة تغییـر بمحاولـة التوافـق التوافـق، ویكـون علـى عالمـة معهـا المسـایرة

 مطــر، ( ویخالفهــا الجماعــة معــاییر مــع یتنــاقض الــذي إلــى الســلوك تشــیر وهــي بالمغــایرة ذلــك

2009:38(. 

 مواجهـة وعلیـه وخارجیـة، داخلیـة وصـراعات لضـغوط یتعـرض اإلنسـان إن :النفسـیة الصـحة تحقیـق

 النفسـي التـوازن اسـتمرار أجـل مـن بـه المحیطـة البیئـة مـع المتعارضـة الرغبـات والـدوافع الشخصـیة

 بصـحة یتمتـع الـذي هـو المتوافـق الفـرد أن الـنفس علمـاء ویـرى اإلیجـابي، التوافـق أي تحقیـق لدیـه،

 .التوافق عملیات إنجاز محصلة هي النفسیة نفسیة، والصحة

 أن الصحة النفسیة وافق والتوافق النفسیة الصحة بین العالقة ) فيSchwebel ,1990: 43ویذكر (

مستمر، غیر ثابت وهي هدف دائم ضروري وأساسي في نمو الشخصیة السویة وهي حالة ایجابیة تشمل 

الجوانب الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة واالنفعالیة وهي متكاملة تنمو حالل عملیة التوافق، فهي عملیة 

 توافق تهدف إلى إیصال الفرد إلى أعلى مراتب تحقیق الذات. 
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   :مفهوم الذات ثانیا:

ـــول  ـــوا حـــ ــا اختلفـــ ـــیة أو موضــــــوع مثلمــــ ــدیمًا أو حــــــدیثًا حــــــول قضـــ ــنفس قــــ ــم الــــ ـــــتغلون بعلــــ ــم یختلــــــف المشـ لــــ

ـــذاتي أو  ــ ـــذاتي أو التقریـــــر ال ــدیر الــ ــرى كالتقـــ ــن المفـــــاهیم األخـــ ــزه عـــ ـــواء فـــــي عملیـــــة تمییـــ مفهـــــوم الـــــذات ســ

ــروح أو ا ــــ ـــــا أو الـ ــ ـــــل األن ــ ـــــطلحات مث ـــع مصــ ـــــه مــــ ــ ــــــاح تداخل ــــي إیضـ ـــ ـــــذاتي، أو ف ــ ـــي اإلدراك ال ـــــنفس أو فــــ ــ ل

   .تحدید تعریفاته كموضوع أو كعملیة

 وظهـر خـالل العشـرین، القـرن مـن األخیـر الربـع امتـداد علـى بـالغ باهتمـام الـذات مفهـوم حظـي وقـد

 بخصـائص سـیكولوجیة عالقتـه ذلـك مثـال شـتى، بطـرق تناولتـه التـي البحـوث مـن الكثیـر السـبعینیات

  .) 1999الشكعة، (مختلفة 

  نظریة الذات:

  هذه النظریة هو (كارل روجرز)، ومن أهم مفاهیمها:صاحب 

  : وهي كینونة الفرد أو الشخص، وتتكون نتیجة للخبرة والتفاعل االجتماعي.الذات

ــذات: ــة  مفهــــوم الــ ــنظم ومــــتعلم للمــــدركات الشــــعوریة والتصــــورات الخاصــ ــرف بأنــــه تكــــوین معرفــــي مــ ویعــ

  بالذات، یبلوره الفرد ویعده تعریفًا لنفسه، ویتكون مفهوم الذات مما یأتي:

ــدرك ـــذات المــ ـــوم الـ ــفه مفهـ ًا فــــي وصــ ــ ــــنعكس إجرائیــ ـــه كمــــا یدركــــه، وی ـــخص عــــن نفسـ ـــوم الشـ ـــو مفهـ : وهـ

  لذاته كما یتصورها.

ـــذات االج ـــوم الــ ـــةمفهــ ـــي  :تماعیــ ــ ــورات التـــــي تحـــــدد الصـــــورة الت وهـــــو عبـــــارة عـــــن المـــــدركات والتصـــ

  یعتقد أن اآلخرین في المجتمع یتصورونها والتي یتمثلها الفرد من خالل التفاعل االجتماعي.

ــالي ـــذات المثــ ـــوم الـ ـــي مفهـ ـــخص التـ ــي تحــــد الصــــورة المثالیــــة للشـ ــدركات والتصــــورات التــ ــمن المــ : ویتضــ

  ینبغي أن یكون علیها.

ــر  ــرة، فالطفـــــل  ة:الخبـــ ــاعي والخبـــ ـــل االجتمـــ ـــبق وأن تبـــــین مــــن خـــــالل التفاعــ ـــا ســ ـــذات كمــ ــوم الــ ـــون مفهــ یتكــ

ــه ومــــا ینبغــــي أن تكــــون علیــــه عــــن طریــــق المحیطــــین بــــه وخاصــــةً الوالــــدین، فقــــد  ــون مفهومــــه عــــن ذاتــ یكــ

ـــع مفهــــوم الــــذات االجتمــــاعي  ـــذات المــــدرك لدیــــه مـ ـــوم الـ ــه إن لــــم یتــــق مفهـ ـــلبیًا عــــن ذاتــ ــون مفهومــــًا سـ یكــ

ـــ ــذات  ،اليوالمثـــ ــــوم الـــــ ـــــع مفهـــ ـــدرك مـ ــــذات المــــ ــوم الــ ــارض مفهـــــ ــذات إذا تعـــــ ــــ ــــلبي لل ــوم الســـ ـــكل المفهــــ ویتشــــ

ــذ ــوم الـــ ـــذات المـــــدرك مـــــع مفهـــ ــوم الــ ـــه تطـــــابق مفهـــ ــذات فیعبـــــر عنــ ت االمثـــــالي، أمـــــا المفهـــــوم اإلیجـــــابي للـــ

 ).70:1999(العناني،المثالي
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  نقد نظریة الذات:

ــــد  ــي تعـ ـــذلك فهـــ ــ ـــلوك للفـــــرد، ل ـــرز) بالســ ـــة (روجــ ــ ـــي تتجاهـــــل اهتمـــــت نظری ــ ــــة الت ـــــات الظاهراتیـ ـــن النظری مــ

ــــاني،  ـــة (العنـ ــ ــــذات العمیق ــن الـ ـــدث عـــ ــــین تحــ ــــذا حـ ــــون) هـ ــدارك (فیزنـ ـــــذات، وقـــــد تـــ ـــعوري لل ـــــب الالشــ الجان

1999 ،72.(  

  نمو مفهوم الذات:

ـــو ذاتـــــه ًا فـــــي نمــ ــ ــلبًا أو إیجابـــ ـــؤثر ســ ــده تــ ـــى جســـ ــدى المراهـــــق تصـــــور  ،إن نظــــرة المراهـــــق إلــ ـــان لـــ ـــإذا كــ فـ

ــول بیئتــــه أو شــــكله ف ــهســــلبي حــ ــو ذاتــ ــؤثر ســــلبًا فــــي أغلــــب األحــــوال علــــى نمــ وذلــــك یعــــود إلــــى أن  ،هــــذا یــ

ــة  ــــ ــه، بكاف ـــــون ذاتــــ ـــى أن تكـ ــعى إلـــ ـــــالي دائمــــــًا یســــ ـــه، وبالتـ ــذوات أقرانـــ ــــه بــــ ــ ـــارن ذات ــــاد أن یقـــ ــ ــــق اعت المراهــ

ــبة ألقرانــــه، فهــــذا  ـــه الجســــدیة بالنســ ـــي ذاتـ ـــدما یالحــــظ فــــرق كبیــــر فـ ــه، وعنـ ــ أبعادهــــا، مطابقــــة لــــذوات أقران

ـــا  ــؤدي إمـــ ــــ ــن أن ی ـــــوال یمكــــ ـــي بعــــــض األحـ ـــــه، أو فـــ ــــى ذاتـ ـــواء علــ ــق واالنطـــ ـــذه المراهــــ ــحاب هـــ ــى انســــ ــــ إل

ــه  ــنقص فــــــي ذاتــــ ــل تجنــــــب الــــ ـــن أجــــ ـــیة مـــ ـــالیب التعویضـــ ــــض األســـ ــــذا المراهــــــق بعــ ـــد یبتكــــــر هــ األخــــــرى قـــ

ــــذا األمـــــر  ــه ویســـــاعده هـ ــــر بذاتـــ ــة أكبـ ــدیة تعطیـــــه ثقـــ ـــه الجســـ ــ ــــق لذات ـــل المراهـ ــ ـــــل ال تقب ـــدیة، وبالمقاب الجســ

  .)416: 2005الذات األخرى (سعد،  على تحقیق نمو متوازن في مركبات

ـــرد لقدراتــــه العقلیـــــة یلعـــــب  ـــن الـــــذات العقلیـــــة، فتصــــور الفــ ــح كـــــذلك عـ ـــذات الجســـــدیة یصــ ــل عــــن الــ ـــا قیـــ مـ

ــة ــه العقلیــــ ــــ ـــــور ذات ــــو وتطـ ـــــي نمــ ـــــرًا فـ ــه  ،دورًا كبیـ ـــود فیـــــ ــاعي الموجـــ ـــــط االجتمــــ ـــــى الوسـ ـــــف علـ ــذا متوقـ وهـــــ

ــان هــــذا الوســــط یقــــوم عالیــــًا التفــــوق، فــــإن المرا ــإذا كــ هــــق یســــعى ألن یكــــون مــــن الــــم تفــــوقین، المراهــــق، فــ

ـــك  ــــإن ذلــ ــــى ذلـــــك ف ــه العقلیــــة ال تســـــاعده عل ــوق، وكانــــت قدراتـــ ــــالي إذا لـــــم یســــتطع تحقیـــــق ذلــــك التفـــ وبالت

ــى جوانـــــب  ـــ ــلبًا عل ــر ســـ ــذا األمـــ ــالي ســـــینعكس هـــ ـــ ــه العقلیـــــة، وبالت ـــ ــور ذات ــو وتطـــ ــــى نمـــ ــــلبًا علـ ــینعكس سـ ســـ

ــیته األخــــــرى  ــــؤثر شخصــــ ـــذاتویــ ـــوم الـــ ـــاعي علــــــى مفهـــ ــــدور االجتمـــ ــو ، فــــــالــ ــذات تنمــــ المعروف أن الــــ

ـــرین مـــــن  ــع اآلخـ ــه المراهــــق مـــ ــــذي یقــــوم بـــ ـــاعي ال ــن خـــــالل التفاعــــل االجتمــ ـــاعي، ومــ ـــط اجتمــ ــمن وسـ ضــ

ــذي یعــــیش  ــ ـــرك المراهــــق ضــــمن اإلطــــار االجتمــــاعي ال ـــاء تحـ ـــوم بهــــا، وأثنـ خــــالل بعــــض األدوار التــــي یقـ

ــه، ـــــذ طفولتـــ ــة من ــن األدوار االجتماعیـــــة المتنوعـــ ــــاط مــــ ـــي أنمـ ــــع فــ ــــه عـــــادًة یوضـ ــه، فإنـ ــه  فیـــ ـــاء تحركــــ وأثنــ

ــة،  ـــة المختلفـــ ـــي المواقـــــف االجتماعیــ ــراه رفاقـــــه فــ ـــا یـــ ــرى نفســـــه كمــ ــتعلم أن یـــ ــذه األدوار، فإنـــــه یـــ ــمن هـــ ضـــ

ــــدور ــا اآلخــــرون بال ـــات الســــلوكیة التـــــي یربطهــ ـــاییر االجتماعیــــة والتوقعـ ـــا یــــتعلم المعــ ـــي كــــل منهـ ـــد  ،وفـ وقــ

ــد كــــوهن ــور  وجــ ـــن أنــــا" أن هــــذا ا لتصــ ــــار "مـ ـــي اختب ــي دراســــتهم فـ ــالل األدوار وزمــــالؤه فــ ـــن خــ ــــذات مـ لل

  ).417: 2005(سعد، االجتماعیة ینمو مع نمو الذات
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ــــومس ( ــة كــــ ــــ ــع دراســ ــــ ــة 1969توضــ ــــ ـــة الناجحــ ـــــات االجتماعیـــــ ـــلیم والعالقـــ ــــاعي الســـــ ــل االجتمــــ ــــ ) أن التفاعــ

ــــل  ـــــاح التفاعــــ ــزز نجـــ ــــ ـــب یعــ ـــذات الموجـــــ ــــ ـــوم الـ ــــ ــــذات، وأن مفهـ ــــ ـــــدة لل ــــلیمة الجیـــ ـــرة الســــ ــــ ـــــن الفكـ ــزز مـــ ــــ تعــ

ــــات  ــد العالقـ ــاعي ویزیـــ ــــى االجتمـــ ــؤدي إلـ ــــة یـــ ـــــات االجتماعیـ ــــي العالق ــــاح فـ ـــًا، وأن النجـ ـــة نجاحــ االجتماعیــ

  ).417: 2005زیادة نجاح التفاعل االجتماعي(سعد، 

ــه  ــــ ــــــرة تحیطـ ــــي أسـ ــأ فـــ ــــ ــــذي ینشـ ــــل الـــ ــــــریة، فالطفـــ ـــــزات األسـ ــ ـــــائص والمی ـــأثر بالخصــ ــــذات یتــــ ــــــوم الـــ إن مفهـ

ــن أن  ـــي نفـــــس الوقـــــت یمكـــ ــن قدراتـــــه واهتماماتـــــه وفــ ـــك مـــ ـــة والتقبـــــل یرفـــــع ذلــ ـــي بالعنایــ ــبب الوالـــــدان فــ یتســـ

ــــالیب  ـــــا أســ ـــــك إذا اتبعنـ ــوق بــــــه، وذلـ ــــر موثــــ ــه كشــــــخص غبــــــي أو مشــــــاكس أو غیــ ــل نفســــ أن یــــــدرك الطفــــ

  خاطئة في تنشئته االجتماعیة داخل األسرة.

ــــراد  ـــن األف ـــة مـ ـــه بجماعـ ـــو قــــارن نفسـ ـــدى المراهــــق إذا هـ ــذات لـ ـــوم الــ ـــة دورًا یــــؤثر فــــي مفهـ وتلعــــب المقارنـ

ا أو ب ــ ــد مــــن قیمتهــ ـــدرة منــــه فیزیـــ ـــل مــــن قیمتهـــــاأقــــل قـ ـــأنا فیقلـ ــه شــ ــة أعلــــى منــ ـــعر  ،جماعـــ ـــثًال ربمــــا یشــ فمـ
ــتواهم  ـــراد مســـــ ـــن األفــــ ــة مــــ ــع جماعــــ ـــــات مـــــ ــي عالقــ ـــــبط فــــ ــر إذا ارتــ ـــن الفقـــــ ــة مــــ ــــ ـــر حقیق ـــــة غیــــ ـــــرد بدرجــ الفـ

  .)418: 2005االقتصادي أعلى مستوى من أسرته (سعد، 

  وفي عرض جدید لنظریته في الشخصیة أدخل "روجرز" ثالثة مفاهیم جدیدة هي:

ــــ1 ــرینالحا ـ ـــن اآلخــ ـــار اإلیجــــابي مـ ــذات تنمــــو الحاجــــة إلــــى االعتبــــار  :جــــة إلــــى االعتبـ ــ مــــع الــــوعي بال

ـــة  ـــاالت الخبریـــ ـــن المجـــ ـــــتمدة مـــ ــــتنتاجات مسـ ــــى اســ ــ ـــــباع عل ـــــذا اإلشـ ــــد هـ ـــرین، ویعتمــ ـــن اآلخـــ ـــــابي مـــ اإلیجـ

ــه  ـــى أنـــ ـــه علــ ـــرد نفســ ـــدرك ذلـــــك الفــ ـــابي للفـــــرد یـــــتم إشـــــباعه حینمـــــا یــ ـــار اإلیجــ ـــى أن االعتبــ لآلخـــــرین، بمعنــ

ــة ـــبع لحاجـــ ـــر لـــــه أهمیـــــة اجتماعیـــــة یمكـــــن  مشـ ـــب شـــــخص آخــ ــة مـــــن جانــ ــرة اإلیجابیـــ ـــخص آخـــــر والنظـــ شــ

ــــه، إن االعتبــــار  ـــرد ذات ـــل الفـ ـــة التقــــویم المنبعثــــة مــــن داخـ ـــا مــــن عملیـ ـــا وتأثیرهـ أن تكــــون أقــــوى فــــي عملهـ

ــــل  ـــرام، والتقبـ ـــة، االحتــ ــف، الرعایــ ــــب، العطـــ ـــدفء، الحـ ــــل: الــ ــیاء مثـ ــى أشـــ ـــول علـــ ــــي الحصــ ــــابي یعنـ اإلیجـ

  .)173: 2005(العاسمي وآخرون، في حیاة الفرد من األشخاص المهمین

ــــ2 ــذات: ـ ــى تقــــدیر الــ ـــة إلــ ــــار  الحاجـ ــة إلــــى االعتب ــرین تتكــــون الحاجــ ــة لالعتبــــار مــــن اآلخــ نتیجــــة الحاجــ

ـــإن األطفــــــال  ــر فـــ ــى آخــــ ــابي، وبمعنــــ ــكل إیجـــ ــــهم بشــــ ــر ألنفســ ــة النظــــ ــــال حاجـــ ــــي األطفــ ـــــذاتي، حیــــــث ینمــ ال

ــــًا  ـــعورًا طیبـ ــعر اآلخـــــرون شــ ـــي أن یشـــ ــعور یرغبـــــون أوًال فــ ـــون فـــــي الشـــ ــ ـــد ذلـــــك یرغب ـــم إنهـــــم بعــ ـــوهم، ثــ نحــ

ـــرین حیــــث یمـــــارس  ــع اآلخـ ـــات مــ ـــة مســــتقلة عــــن العالقـ ــذه الحاجـ بطریقــــة طیبــــة نحــــو أنفســــهم، وتعمــــل هــ

  اعتبار الذات في العالقة بأي نوع من أنواع خبرات الذات.

ـــتحقاق:  -3 ـــروط االســ ـــذات ینمـــــ شــ ــدیر الــ ــاعي وتقـــ ــات ومطالـــــب التقـــــدیر االجتمــ ــوى ورغبـــ ــة لقــ و وبنتیجـــ

ــة  ــــ ــــــاة الیومی ــــف الحی ــــة مواقــ ــــى مواجهــ ــــاعده علــ ـــــداراتها یســ ـــــذات وجـ ـــار الـ ــه اعتبـــ ـــــاه قوامــــ ــــرد اتجـ ــدى الفــ لــــ
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ــذات  ـــه فـــــي تقـــــدیر الـــ ــدیر بشـــــيء یســـــاعده علـــــى تقویـــــة رغبتــ ــعور الفـــــرد بأنـــــه جـــ ـــإن شـــ ـــذا فــ الصـــــعبة، وهكــ

  وقدرته على الحصول على الشعور بالتقدیر االجتماعي.

  :نشأة االضطراب النفسي في نظریة الذات

  هر موقف (روجرز) من طبیعة االضطراب النفسي من حیث:یظ

  :رؤیته للشخص المضطرب

ـــد شـــــخص  ــ ــا هـــــو الحـــــال عن ـــًا كمـــ ــیس شخصـــــًا مریضــ ــي لـــ ــطراب نفســـ ـــن اضـــ ــذي یعـــــاني مــ ــــخص الـــ فالشـ

ــه  ــى أنـــــ ــر علـــــ ــــب أال ینظـــــ ــــة، ویجـــ ــى الطبیـــــــب للمعالجــ ـــأتي إلـــــ ـــــین، ویــــ ــــرض معـ ــمه بمـــ ـــــي جســـــ ـــــاب فــ مصـ

ـــان یشــــكو مــــن أمــــور تضــــا ـــع إنسـ ــي الواقـ ـــه وفــــي شــــعوره بموقــــف مــــریض، إنــــه فــ ــه مــــن نفسـ ــ یقه فــــي موقف

  .)173: 2005اآلخرین منه(العاسمي وآخرون، 

 :فالذات

لها،  وتقییمه نفسه، نحو ومدركاته ومشاعره الشخص اتجاهات :وهي كموضوع معنیین الذات للذات أن

 العملیاتمن  أنشطة مجموعة من تتكون أي فاعلة، هي فالذات ،"كعملیة الذات" هو: الثاني والمعنى

 شامل افتراضي مفهوم به عن یعبر سیكولوجي مصطلح أنه على واستخدموه،واإلدراك والتذكر كالتفكیر

 ویشمل وشخصیة، وعقلیة جسمیة عن خصائص تعبر والتي الفرد، عند والمشاعر األفكار جمیع یتضمن

 .)1988 الیعقوب،(یةالمستقبل وطموحاته السابقة خبراته  ویشمل كما وقناعاته، وقیمه معتقداته ذلك

 بعوامـل الـذي یتـأثر المـنظم الكـل ذلـك هـي الـذات أن یـرى الباحـث فـإن تعریفـات مـن مـر مـا خـالل ومـن

 علــى بـدوره یـنعكس والـذي فیهــا، األسـاس حجـر لهـا الفـرد فهــم یعتبـر والـذي االجتماعیـة، التنشـئة

 ومخرجاتـه عـن نفسـه، الفـرد یحملهـا التـي األفكـار هـي الكـل هـذا مـدخالت تكـون وبـذلك الفـرد، سـلوك

 .نتیجة لهذه المدخالت الفرد سلوكیات هي

 :الفرد لدى الذات مفهوم تطور

   (Erikson) ألجزاء أن باستكشافه الطفل فیها یبدأ التي األولى اللحظة منذ التكوین في الذات مفهوم یبدأ

 في عقبات عدة في یمر الفرد أریكسون ویذكر وخبراته، وأعماله وشعوره أفكاره خالل من تبنى حیث جسمه،

 أو بالثقة شعور لدیه یتولد أن فإما سبیل المثال، على، الطفولة مرحلة في یكون فعندما لذاته، تأكیده طریق

 في وأنه صحیحة، غیر أو صحیحة بطریقة تم إشباعها قد حاجاته كون حسب وذلك باآلخرین، الثقة بعدم

 قدرته في الشكوك بعض تراوده قد وهنا نفسه، على واالعتماد االستقاللإلى  ینزع حیاته من األولى السنوات

قد  وهنا ذلك، نحو مجهودات من به یقوم فیما فشل أو نجاح من یواجهه قد ما على ذلك، اعتماًدا تحقیق على
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 عدم قد یصادف وهنا یمكنه، ال وما أعمل من به یقوم أن یمكن ما علیه لإلمالء والنهي األمر ُأولو یتدخل

 وفي عنه، یصدر لما عدم تقبل أو تثبیًطا یجد قد وبالتالي إلیه، توجه التي والنواهي األوامر نوعیة في ثبات

 مصحوًبا الهتماماته تشجیع هناك حیث یكون بالذنب، الشعور مقابل التلقائیة من نوع عنده یتولد اللعب سن

 أو للعمل حماسة إما الطفل لدى یخلق المدرسة أن سن كما ،قدراته ومحدودیة فشله إمكانات على بالتركیز

 وتوق، (عدس، وتحصیل اجتهاد من المدرسة تتطلبه ما لكثرة وذلك االنعزال، إلى یقوده بالنقص شعوًرا

1998.(  

 اضــطرابات فـي مــن المراهـق یعانیـه لمـا نتیجـة یضـطرب المرحلـة هـذه فـي الـذات مفهـوم أن كمـا

 السـه أمـر لـیس وهـذا جدیـد، مـن ذاتـه إلـى نظرتـه مراجعـة ضـرورة یتطلـب ممـا األخـرى، النمـو جوانـب

 (أحمـد، المرحلـة هـذه فـي النمـو محـور تشـكل وهـي) الهویـة أزمـة( الحالـة هـذه تسـمیة علـى واصـطلح

1999(.  

 الـذات ومفهومهـا صــورة فـيًال تعـدی یحـدث الرشـد ســن مـن واالقتــراب المتـأخرة المراهقــة نهایـة وفـي

مكاناتـه، وقدراتـه اسـتعداداته بـین للموازنـة الفـرد یؤهـل الـذي العقلـي للنضـج نتیجـة  وبـین طموحاتـه وإ

 تحقیقهــا علــى یعمــل التــي الرئیســیة األهــداف تحدیــد علــى الفــرد یعمــل المرحلــة هــذه وفــي وآمالـه

  ). 1996(سرحان،

 فـي أن یـنجح فإمـا كبیـرة، دوامـات فـي یـدور حیـث عقبـات یواجـه الشـباب مرحلـة فـي الفـرد أن إال

 الشـاب كمـا أن .نفسـه حـول واالنكمـاش العزلـة إلـى یجـنح أنـه أو اآلخـرین مـع قویمـة صـالت تكـوین

مـا اآلخـرین، مـع أواصـرها تقویـة وفـي ذاتـه تحقیـق فـي یـنجح أن إمـا  فیعمـل علـى ذاتـه، یتقوقـع أن وإ

 العمـل فـي اإلنتـاج أهمیـة حـول تـدور الفـرد مشـكالت فـإن الرشـد سـن فـي أمـا ،سـواها عمـا فصـلها علـى

 مهنیـة حیـاة إلـى التوصـل فـي یتمثـل السـلیم التطـور أن حیـث والكیـف، الكـم حیـث بـه مـن یقـوم الـذي

 أمـا اآلخـرین، مـع السـلیمة عالقاتهــا ونمـو الـذات اسـتقالل أهمیـة علـى التأكیـد مـع ناجحة،ومنتجـة

 جســور بنـاء یعیـق بشــكل الـذات حـول التركیــز إلـى المیـل تنمیــة فـي فیتمثـل الســلیم التطـور غیـر

 یمنـى أنـه أو نفسـه، فـي ثقتـه تنمیـة فـي الفـرد یـنجح أن إمـا وهنـا اآلخـرین، وبـین بینهمـااالتصـال 

  ).1998توق، (عدس، والفشل الیأس عوامل أما تأثیر باالنهزام
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  :یلي فیما تتمثل عنها یكونها التي والصورة نفسه، عن الفرد فكرة هي فالذات

مكانیـات قـدرات لـه شخًصـا نفسـه یتصـور فقـد : لقدراتـه الفـرد فهـم  عالیـة والحقیقـة جسـمیة أو عقلیـة وإ

 .اإلحباط من نوًعا له یسبب مما ذلك، غیر تكون قد

ــا شخًصــا نفســه یــرى فقــد: بــاآلخرین الفــرد عالقــة ــا اجتماعًی مــن  مجموعــة ولدیــه فیــه، مرغوًب

 ممـا واالحتــرام، التقــدیر مــن بنــوع إلیـه ینظـرون اآلخـرین تجعــل التــي والقــیم والمبــادئ االتجاهـات،

 فنظـرة بالنسـبة لآلخـرین، شـیًئا یمثـل ال أنـه یـرى إذ العكـس یكـون وقـد النفسـي، الرضـا مـن بنـوع یشـعره

 .التوافق عملیة في قوًیا جانًبا تمثل بالرفض أو بالقبول سواء له اآلخرین

 1996،إیجابیة(سـرحان أكثـر ذات مفـاهیم تنمیـة تسـاعدعلى األفضـل االقتصـادیة والظـروف العوامـل

:27 .(  

 هاًمـا فــي دوًرا تلعـب وهـذه المهنــة، زمـالء وجماعـات واألصـدقاء اللعــب ورفـاق الـزمالء جماعـات

 عـن فكرتـه حـد مـا إلـى یحـددان لـه وتقـدیرهم للفـرد األقـران فنظـرة الفـرد، لـدى الـذات مفهـوم علـى التـأثیر

ذا لنفسـه،الفـرد  استحسـان إلـى تـؤدي فإنهـا مقبولـة كانـت إذا العاكسـة التقییمـات فهـذه نفسـه،  كانـت وإ

 یسـتجیب التـي أن الطـرق بمعنـى ذاتـه، عـن سـلبًیا مفهوًمـا وینمـي نفسـه مـن ینـتقص فإنـه مقبولـة غیـر

 ذاتــه عــن مفاهیمــه تنمــي ضــوئها فــي ینبذونــه أو یقبلونــه التــي واألســس نحــوه، الــزمالء لهــا

 ). 1996(سرحان،

 الـذيوالعـائلي  االجتمـاعي المحـیط االحتكاكـات مـع نتـاج هـو الـذات مفهـوم أنالباحـث   جـدی هنـا مـن

 تعـاملهم وطریقـة للفـرد اآلخـرین نظـرة أن حیـث ،حـدوده فـي اآلخـرین ویتفاعـل مـع الفـرد، فیـه یوجـد

 .و تساعد على التطور ایضا الفرد ذات مفهوم تكوین مهًما في أساًسا تمثل معه،

 : الذات مفهوم خصائص

 :وهي الذات لمفهوم أساسیة خصائص سبعة  2003 :122)المحامید،(ویحدد

إدراكـه  فـي علیهـا یرتكـز التـي بالمعلومـات تـزوده المتنوعـة الفـرد خبـرات أن ویعنـي :مـنظم ذات مفهـوم

 تمثـل طریقـة وهـي التصــنیفات، تسـمي أبسـط بشــكل وتخزینهـا صـیاغتها بإعــادة الفـرد ویقـوم لذاتـه،

عطائها الخبرات لتنظیم  .معني وإ

 والجوانـب الجوانـب، متعـدد أنـه هـي الــذات لمفهــوم الثانیــة الســمة :الجوانــب متعــدد الــذات مفهـوم

 بعـض وأشـارت العدیـدین، فیـه یشـاركه أو الفـرد، یتبنـاه الـذي التصـنیف تعكـس نظـام هـذه الخاصـة
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 والجاذبیــة االجتمــاعي، والتقبــل كالمدرســة مجــاالت یشــكل هــذا التصــنیف أن نظــام إلــي الدراسـات

 .الجسمیة

 فـي الفـرد خبـرات قاعدتـه هرمـا الـذات مفهـوم جوانـب تشـكل الممكـن مـن إذاً  : هرمـي الـذات مفهـوم

 .العام الذات مفهوم وقمته مواقف خاصة

 هـرم فـي االتجـاه كـان وكلمـا النسـبي، بالثبـات یتسـم العـام الـذات مفهـوم أن أي:ثابـت الـذات مفهـوم

كـان  القاعـدة، نحـو الـذات مفهـوم هـرم فـي االتجـاه كـان وكمـا النسـبي، بالثبـات یتسـم العـام مفهـوم الـذات

 مـن مرحلـة یتغیـر المفهـوم هـذا أن إال الواحـدة، العمریـة المرحلـة ضـمن وذلـك نسـبیا، ثابتـا المفهـوم هـذا

 .الفرد بها یمر التي واألحداث للمواقف تبعا وذلك أخري إلي

 غیـر وهـم المحیطـة، البیئـة عـن أنفسـهم حیـاتهم بدایـة فـي یمیـزون ال فاألطفـال :نمـائي الـذات مفهـوم

خبراتـه  زادت الطفـل نمـا وكلمـا بهـا، یمـرون التـي للخبـرات الفرعیـة األجـزاء بـین التنسـیق قـادرین علـي

 إطـارًا مفاهیمیـاً  لتشـكل الفرعیـة األجـزاء هـذه بـین فیمـا التكامـل إیجـاد علـي قـادراً  ویصـبح ومفاهیمـه

 .واحداً 

 فـي ذاتـه یطـور الفـرد إن فقـط یعنـي ال وهـذا تقییمیـه، طبیعـة ذو الـذات مفهـوم : تقییمـي الـذات مفهـوم

نمـا المواقـف، مـن موقـف معـین تلـك  تصـدر أن ویمكـن المواقـف، تلـك فـي لذاتـه تقییمـات كـذلك یكـون وإ

 باإلشـارة إلـي تقییماتـه یعـدد أن یمكنـه أو المثالیـة، كالمقارنـة مطلقـة معـاییر إلـي باإلشـارة التقییمـات

 أهمیـة آخـرون، وتختلـف بهـا قـام مدركـة تقییمـات إلـي اإلشـارة أو الـزمالء، مـع كالمقارنـة نسـبیة معـاییر

 .والمواقف األفراد باختالف البعد ودرجة

فمفهـوم  نظریـة، عالقـة بهـا تربطـه التـي األخـرى المفـاهیم عـن یتمـایز الـذي وهـو :فـارقي الـذات مفهـوم

 والمواقـف بـالمواقف االجتماعیـة ارتباطـه أكثـرمن األكـادیمي بالتحصـیل یفتـرض العقلیـة، للقـدرة الـذات

 .األكادیمي التحصیل مثل األخرى البناءات من الذات مفهوم تمییز یمكن أي،المادیة

 :الذات مفهوم أهمیة

 :یلي فیما الذات مفهوم أهمیة إجمال یمكن

 أنمـاط سـلوكیة مـن كثیـر فهـم فـي هـام نفسـي وتكـوین الشخصـیة، عناصـر أهـم مـن الـذات مفهـوم یعتبـر

 یتـألف متعـدد األبعـاد بنـاء یعتبـر أنـه كمـا األكـادیمي، وغیـر األكـادیمي المجـال فـي الفـرد لـدى عدیـدة

 البیـت داخـل اآلخـرین مـن الفـرد یتلقاهـا التـي المعاملـة نـوع علـى اعتمـاًدا سـلبیة أو إیجابیـة عناصـر مـن

  ).1997 وحمدي، داود وخارجه(
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  :السكري مرض: ثالثا

ـــث الحــــظ الطبیـــــب اإلغریقــــي  ــدم حیــ ـــرض الســـــكر معــــروف منـــــذ القــ ـــي أوائـــــل Aretaeusأریتـــــاوس (مـ ) فـ

ــام  ــدید.  200عـــ ــــش الشــــ ــول والعطــ ـــــرة التبــــ ــــیهم أعــــــراض كث ـــى تظهــــــر علــ قبــــــل المــــــیالد أن بعــــــض المرضــ

ــــدیابیتس  ــــمى هـــــذه الظـــــاهرة "البـــــوال" أو "الـ ـــد سـ ـــى Diabetesوقــ ــ ــــذهاب إل ـــة تعنـــــي الـ ــ " وهـــــي كلمـــــة التینی

ــــول ــــ ـــــ ـــرة التب ــــ ـــــ ــــام أو كثـ ــــ ــــ ــــي الحمـ ــــ ــــ ـــام  ،كرسـ ــــ ـــــ ـــي عـ ــــ ــــ ـــــی1675وفــ ــــ ــاس ویلـــــ ــــ ــــ ــــالم تومـــ ــــ ــــ ـــــاف العـ ــــ س م أضــــ

)ThomasWillis ـــوس ــة "مللیتــــ ــة Mellitus) كلمـــــ ــــل" بعـــــــد مالحظـــــ ــو كالعســـ ــــة "الحلـــــ ــي بالالتینیـــ " وتعنـــــ

ــابیتس مللیتـــــوس" أو  ــذا المـــــرض "دیـــ ــــمیة هـــ ــــبحت تسـ ـــــو فأصـ ــذاق حل ــه مـــ ـــ ــكر ل ـــى الســـ ــــول مرضــ أن دم وبـ

ـــرض الســــكر ــكر ،مـ ـــي مــــرض الســ ــمى  ،ومــــع أن كلمــــة دیــــابیتس تعنـ ـــادرة تســـ ــة نـ ـــاك أیضــــًا حالــ إال أن هنـ

ـــی ــوDiabetes Insipidusبیدوس "دیــــابیتس إنسـ ــ ــه حل ــ ـــول فی ــذاق البـ ــة  ،" ال یكــــون مــ ــ ــذه الحال وتنــــتج هــ

 .)2: 2007(الحمید،بسبب قصور في وظائف الكلى أو الغدة النخامیة

  :التعریف العلمي لمرض السكر

ـــكر  ــتوى السـ ــاع مســ ــي عملیــــة أیــــض الســــكر الــــذي یــــؤدي إلــــى ارتفــ ــكر بأنــــه اخــــتالل فــ یعــــرف مــــرض الســ

ـــي الــــدم  ـــوز) فـ ــیة(الجلوكـ ـــون نفســ ــــة قــــد تكـ ــــة ألســــباب مختلف ــوره غیــــر طبیعی ــبب  ،أو عضــــویة،بصــ أو بســ

ــــكریات ـــــاول الســ ــــي تنـ ــــراط فــ ــ ــــة ،اإلف ــ ـــــل وراثی ــبب عوامـ ــراز  ،أو بســــ ـــــي إفــــ ــــل فـ ــود خلــ ـــة وجــــ ـــــدث نتیجـــ ویحـ

ــاس ــ ـــون  ،األنســــولین مــــن البنكری ــا اقــــل مــــن المطلــــوب أو یكـ ــتم إفرازهــ ـــولین التــــي یــ ــون كمیــــة األنسـ فقــــد تكــ

ــه وی ــن إنتاجـــ ــولین"هنـــــاك توقـــــف تـــــام عـــ ـــة "قصـــــور األنســـ ــذه الحالــ ـــى هـــ ــرز  ،طلـــــق علــ  ةأو أن الكمیـــــة المفـــ

ــجة والخالیـــــا  ـــمنة ولكـــــن هنـــــاك مقاومـــــة مـــــن األنســـ ــاألفراد المصـــــابین بالســ ـــاالت كـــ كبیـــــرة فـــــي بعـــــض الحــ

ـــولین  ــــة األنسـ ــوق وظیف ــولین"بالجســــم تعــ ـــة "مقاومـــــة األنســ ـــذه الحالـ ــــى هـ ـــالتین  ،ویطلـــــق عل ــا الحــ ــي كلتــ وفــ

ــى ــ ــر قــــادر عل ـــوز غیــ ـــة ظهــــروه  یكــــون  الجلوكـ مكانیـ ـــي الــــدم وإ ــه فـ ــــى تراكمــ ا یــــؤدي إل ــ ــول الخالیــــا ممــ دخــ

ـــي البـــــول ـــد  ،فـ ــم, قــ ــا الجســـ ـــدًال مــــن دخولـــــه خالیــ ـــي الــــدم بــ ـــكر فــ ــــراكم الســ ــع ازدیـــــاد ت وبمــــرور الوقـــــت ومــ

ــبكیة  ــــي شــــ ــ ــــــة ف ـــــة الدقیق ـــــة الدمویـ ــم كاألوعیـ ــــزاء الجســــ ــــض أجــ ـــــى بعــ ـــة علـ ـــ ـــاعفات مزمن ـــى مضـــ ـــ ـــــؤدي إل یـ

ــن( WHO, 1999) األعصـــاب   وتلـــك التـــي تغـــذي ،العـــین, وحویصـــالت الكلـــى  فالســـكري مـ

 لـیس وهـو العـالم، فـي زمـان ومكـان كـل فـي منتشـر داء وهـو اإلنسـان تصـیب التـي المزمنـة األمـراض

نمـا هـو والعـالج واالتجاهـات األسـباب محـدد مرضـا أو عرضـیا مرضـا  ویصـعب متشـعب مـرض وإ

  .2008 : 51 )(رضوان، معالمه تحدید

مجموعة من اعتالالت االستقالب في الجسم تتصف بارتفاع نسبة سكر جلوكوز الدم  الناتج  ویعرف بانه

  .)53:2006(العجلوني،وطالب،كلیهما معااألنسولین أعمله على األنسجة أو  من خلل في فرز هرمون
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  :  نشوء مرض السكر

ـــــاءت  ـــویات ( مـ ـــــذائي للنشـــ ــي التمثیــــــل الغـ ــــم فــــ ــــن قصــــــور الجســ ـــــاتج عــ ــــقالبي نـ ـــــرض اســ ـــو مـ الســــــكري هـــ

ـــم )  ــــث ان الفحــ ــــم حیـ ـــي الجسـ ــ ــي ف ــود األساســـ ـــ ــى الجلكـــــوز وهـــــو الوق ـــم إلـــ ـــكریات تتحـــــول فـــــي الجســ  والســ

ــون ـــــو الهرمــــ ـــــولین وهـ ـــــون األنسـ ــــاس هرمـ ـــرز البنكریــ ــــــة یفـــ ــــى طاق ــــوز إلــ ـــل الجلــ ــي لتحویـــ ـــون  األساســــ ویكـــ

ــاف ل ــــر كــــ ــــاس ، األنســــــولین غیــ ــ ــــعف البنكری ــن ضــ ــــانون مــــ ــذین یعــ ـــة لــــــدى الــــ ــى طاقـــ ـــوز إلــــ ــــل الجلكـــ تحویــ

ـــد  ـــي الــــدم بعـ ــكر فـ ــــاع مســــتوى الســ ــراكم الجلكــــوز مســــببا إرتف ــ ـــةویت ـــى طاقـ ــول النظــــامي إلـ ــي التحــ ــزه فــ  عجــ

ـــى  ــ ــم البـــــروتین ، وتحولـــــه إل ـــارات التـــــي تهضـــ ــراز العصــ ـــن إفـــ ـــاد عــ ـــاس بســـــبب اجهــ وأیضـــــا یعجـــــز البنكریــ

ــــور األحمـــــاض األمینیــــــة والقصـــــور وعــــــدم  ـــان إلــــــى القصــ ـــات والعصــــــارات یؤدیــ ـــــرازات للهرمونـــ ــــة اإلف كفایــ

ـــتقالب  ــم وعامــــــل االســـ ــــة الهضــــ ـــي عملیــ ــــكريفـــ ــــة الســ ــــي تــــــدهور حالــ ــد فــ ــا یزیــــ ـــكر  ، ممــــ ــــون الســـ ــــد یكــ وقــ

ـــى  ــولین ، وتكــــــون تلــــــك القــــــدرة خاضــــــعة إلـــ ــراز األنســــ ــي إفــــ ــاس فــــ ــوق قــــــدرة وكفــــــاءة البنكریــــ ــتهلك یفــــ المســــ

  ).175: 2000(صافي،ىالبنیة أو إلى أسباب أخر أسباب الوراثة أو 

  ما هو البنكریاس؟

ویقوم البنكریاس بإفراز إنزیمات في  ،عضو صغیر بحجم كف الید تقریبًا ویوجد خلف المعدةهو  البنكریاس

وباإلضافة إلى  ،األمعاء الدقیقة مهمتها هضم وتكسیر الطعام وتحویله إلى مواد بسیطة یسهل امتصاصها

وأحد هذه  ،م لمساعدة الجسم على استخدام السكر (الجلوكوز)ذلك یفرز البنكریاس هرمونات في الد

  .)9: 2007الحمید،(األنسولین ،الهرمونات

  ما هو األنسولین؟

ـــم  ــا رقـ ــ ـــمى خالیــــا بیتــــا ( أي الخالی ـــي البنكریــــاس تسـ ــــا خاصــــة فـ ـــرزه خالی ـــون تفـ ـــولین هــــو هرمـ )  2األنسـ

ـــرة علــــى شــــكل جــــزر داخــــل  ــا المنتشـ ــ ــن الخالی ـــة مــ ـــزر وهــــي ضــــمن مجموعـ ــاس وتعــــرف هــــذه الجـ البنكریــ

ــى مكتشــــفها ــ ـــر هــــانز" نســــبة إل ـــلتان مــــن األحمــــاض  ،" بجــــزر النجـ ــن سلسـ ــولین مــ ـــون هرمــــون األنســ ویتكـ

ـــــة ــروابط كیمیائیـــ ــــ ـــــان بـ ــــة مرتبطتـــ ــــتفادة  ،األرمینیـــ ــــن االســــ ـــــتمكن مــــ ــي یــ ــــ ـــــم كــ ــروري للجســ ــــ ــــولین ضــ واألنســـ

ــي الطعــــام ــكر وزیــــا ،واســــتخدام الســــكر والطاقــــة فــ ــع تــــراكم الســ ــى منــ ــدم حیــــث یعمــــل علــ دة منســــوبة فــــي الــ

ــة و عشـــــرون  ـــوال األربعـــ بقـــــاء مســـــتوى الســــكر ثابتـــــًا طــ ــكریات ونشـــــویات وإ ـــن ســ ــان مــ ــا تنـــــاول اإلنســـ مهمــ

  ). Gale and Anderson, 2005ساعة   ( 

ــكل نســــبة(  ــابة بمــــرض الســــكري وتشــ ـــیا األكثــــر إصــ ــر قــــارة آسـ ـــي  61وتعتبــ % ) مــــن مرضــــى الســــكري فـ

ـــدد المرضـــــى عـــــن( ــد عــ ــ66العـــــالم، ویزیـــ ـــدة األمریكیـــــة فتشـــــیر ) ملیـــــون مـــ ـــات المتحــ ـــي الوالیــ ـــا فــ ریض، أمــ
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ـــكري ( ــــى الســ ــــدد مرضـ ـــات أن عـ ـــبة ( 18الدراســ ـــكل نســ ـــا یشــ ـــو مــ ـــا وهــ ــ % )  6.3) ملیـــــون مـــــریض تقریب

 ).Koliopoulos, 2005: 135من عدد السكان ، (

ــــن   ــــ ــــدد، ولكـ ــــ ــــر محـ ــى عمـــــ ــــ ـــر أو علـــ ــــ ــــنس دون اآلخــ ــــى جـــــ ــــ ــر علـ ــــ ـــــكري ال یقتصـــ ــــرض الســــ ــــ ـــار مـ وانتشــــــ

ـــات  ـــرض، ولـــــیس طبیعـــــة المـــــرض، وبعـــــض الدراســ ــــایش مـــــع المــ ــــي درجـــــة االســـــتجابة والتعـ االخـــــتالف فـ

ــة الســـــلوكیة   ــن الناحیـــ ــــرض مـــ ــــایش مـــــع المـ ـــــى التعـ ــــدیهم القـــــدرة عل ــذكور لـ ـــى الســـــكري الـــ ـــت أن مرضــ ــ أثبت

ــــ ــة والجســــ ـــــیة واالجتماعیــــــ ـــرض والنفســـ ـــــق المـــــ ـــك ألن عوائـــ ـــة ذلـــــ ــاث، كدراســـــ ــــ ـــــن اإلنــ ـــــر مـــ ـــــة أكبـــ دیة بدرجـــ

  ).Rubin&Peyrot, 1998: 18(بالنسبة لهم تمثل حوافز لتحسین التوافق مع المرض

 

   :أعراض مرض السكر

  العالمات التي تدعوا إلى الشك في وجود مرض سكر 

ـــول اإلك ــدد مــــرات وكمیـــــات التبـ ــادة عــ ـــة وزیـــ اه وخاصــــة المثلجـ ــ ـــكر ثــــار مــــن شــــرب المیـــ أو أن مــــرض الســ

ـــف ب ــةیكتشـــ ـــل التحالیــــــل الدوریــــ ـــد عمـــ ــاالت  الصــــــدفة عنـــ ـــي بعــــــض حــــ ـــرض یكــــــون فـــ ــــاف المـــ أو أن اكتشــ

ـــة القلـــــب )  ــــاجي ( جلطــ ـــریان التـ ــــة الشــ ــدماغ )و(اإلصـــــابة بجلطـ ــة الـــ ـــكر  جلطـــ ـــف مـــــرض الســ ــد یكتشــ وقـــ

ـــذه الحـــــاالت  ـــي مثـــــل هــ ـــراج الرقبـــــة  وفــ ــة خــ ـــخص بخـــــراریج فـــــي الجســـــم وخاصـــ ــمى عنـــــد إصـــــابة الشــ تســـ

ــــالجمرةهــــذه اإل ـــم  صــــابة ب ــنقص فــــي وزن الجســ ــكر أن یشــــكو المــــریض مــــن الــ ـــرض مــــرض الســ ومــــن أعـ

ــح ــبب واضــ ــاني المــــریض هــــزاالً  و دون ســ ــل وعــــدم ال وآالمــــاً  فــــي بعــــض الحــــاالت یعــ قــــدرة فــــي الجســــم ككــ

ـــرض  علـــــى احتمـــــال المجهـــــود العضـــــلي ـــود مــ ـــي أول مؤشـــــر لوجــ ــة الســـــكریة هــ ــون الغیبوبـــ ـــذلك قـــــد تكـــ وكــ

ـــك ـــغار الســـــنالســ ــي صــ ـــ ــــة ف ــها ر وخاصـ ــــه یمكـــــن تلخیصـــ ـــا  ،اي انـ ــــرة بانهــ ــــدید وكثـ ــالعطش الشـ ـــ الشـــــعور ب

ــول  ـــي  ،التبــ ــكر المترســــب فـ ـــى البــــول حــــامال معــــه الســ ـــجة الجســــم إلـ ــن انسـ ــــال المــــاء مــ ـــبب انتق وذلــــك بسـ

ــــدم ــــوزن و ال ـــدان ال ــه  ،فقـ ـــا بــ ـــق اســــتغالل مـ ـــن طریـ ــة عـ ــــة الالزمــ ــى الطاق ــم الحصــــول علــ إذ یحــــاول الجســ

ـــك القـــــوىعضـــــ ــى اال الت ودهـــــون یصـــــبح ضـــــعیفا منهــ ــدرة علـــ ـــدم القـــ ســـــتفادة مـــــن الجلوكـــــوز كمصـــــدر لعــ

  ).87: 2009(مزاهرة،للطاقة

ــراض  ــــي أمــــ ــــرین وهــ ــــرن العشــ ــن القــ ــــاني مــــ ـــع الثــ ــــي الربـــ ــــر انتشــــــارا فــ ــــمیة أكثــ ــــد االضــــــطرابات النفسجســ تعــ

ـــة  ـــــي المعروفـــ ـــالج الطب ــكال العــ ــتجیب ألشــــ ـــا، وال تســـ ــة أو وظائفهــ ــــم المختلفـــ ــزة الجســ ــیب بعـــــض أجهـــ تصـــ

ـــن تخفیــــــف ــــز األدویــــــة عـــ ــة  وتعجـ ــل نفســــــیة واجتماعیــــــة، ونتیجــــ ــــباب وعوامــــ ــأ مــــــن أســ ـــي تنشــــ حــــــدتها، وهـــ

ــاعر  ـــتم كبـــــت المشـــ ـــرة، وحـــــین یــ ـــاوف وال یـــــتم التعبیـــــر عنهـــــا مباشــ ـــق وتـــــوتر ومخــ ـــاة مـــــن قلــ خبـــــرات الحیــ
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ــوى علـــــى ممـــــا یـــــؤثر  ــد ال یقـــ ـــب علیهـــــا ضـــــغوط انفعالیـــــة قـــ ـــعوریة ویترتــ المصـــــاحبة للقلـــــق و تصـــــبح ال شــ

ــ1280(ي تحملها الفردالجهاز العصبي الذسلًبا على وظائف     .)  ,1990Verhofes: 1276ـ

ـــة  ــ ـــمیة المختلف ـــق التـــــام بـــــین الوظـــــائف الجســ ـــا التوافــ ـــي بأنهــ ـــي االتجـــــاه الطبــ ــحة الجســـــمیة فــ ُوتعـــــرف الصـــ

ــــاط  ـــابي بالنشــ ــاس اإلیجـــ ـــان، واإلحســــ ــــة باإلنســ ــــرات المحیطــ ــى مواجهـــــة الصــــــعوبات والتغیــ ــــع القــــــدرة علــــ مـ

ـــمیة  ـــحة الجســــ ــــین الصــــ ـــــة بـــ ـــاك عالقــ ــو والقـــــــوة ، وهنــــ ــــیة هـــــ ـــــحة النفســـ ـــــف الصــ ـــــیة، فتعریــ والصـــــــحة النفســ

ـــدال كلمـــــة  ــع إبــ ــه، مــ ــمیة نفســـ ـــف الصـــــحة الجســـ ـــیة  (تعریـ ــة (نفســ ــمیة) بكلمــ ـــي  )جســـ ـــحة النفســـــیة هــ فالصــ

ـــة  ــة األزمـــــات والصـــــعوبات العادیــ ــة، و القـــــدرة علـــــى مواجهـــ ــائف النفســـــیة المختلفـــ ــق التـــــام بـــــین الوظـــ التوافـــ

ــة  ــــ ــــواهر معنویـ ــــیة ظـــ ــــحة النفســـ ـــــعادة، والصـــ ــــــاط والســ ـــابي بالنشـ ــــاس اإلیجــــ ــــان، واإلحســـ ـــة باإلنســـ المحیطــــ

ــا ـــلوك والرضـــ ـــن شـــــخص آلخـــــر فكـــــل شـــــخص  ، وذاتیـــــة حیـــــث تكـــــون یســـــتدل علیهـــــا مـــــن الســ تختلـــــف مــ

  .)15: 1999ب ألسبابه(المالح،یضطر 

ــن ذلـــــك بطریقتـــــه، ـــر عـــ ـــي  حیثویعبــ ـــدة فمـــــن الطبیعــ ـــدة واحــ ـــأثر بالثقافـــــة، وبمـــــا أن الجســـــم والـــــنفس وحــ تتــ

  .)katon, 1992:86أن یتأثر كل منهم باآلخر والعالقة بینهم تفاعلیة، (

  :داء السكري  وانتشاره

ــیوعاً  ـــراض شــــ ــــــر األمـــ ـــــكري أكث ــــبح مــــــرض السـ ــد أصــ ــــد لقــــ ــع ، بعــ ـــــالم أجمــــ ـــبحت  بالعـ ــي أصـــ ــــ ـــــمنة الت السـ

ـــــغار ـــار والصـ ــي الكبـــ ــــواء فــــ ــــاني ســ ــ ــوع الث ــــن النــــ ـــة مــ ــــكري وخاصـــ ــــة بالســ ــــالم  ،مقترنــ ـــــن أن العــ ــــالرغم مـ ــ وب

ـــادة  ــادة قلیلــــة جــــدا إذا مــــا قورنــــت بالزیـ ـــرد فــــي المــــرض ، إال أن هــــذه الزیــ ــن ازدیــــاد مطـ ــاني مــ المتقــــدم یعــ

ـــامي  ــــالم المتنـــ ــي العـــ ــــ ــــارعة ف ــــي المتســـ ــ ،فــ ــع ملیـــــ ــــ ـــــى أن رب ــــدیرات إلــ ـــیر التقــ ـــــالم وتشــــ ـــي العــ ار شــــــخص فــــ

ــــا  ـــى عالمنــ ـــ ــــدنا إل ـــــا إذا عــ ـــر أمـ ـــــك بكثیـــ ـــوق ذلـ ـــــة تفـــ ـــداد الحقیقیـ ــــى أن األعـــ ــداء ، إلــ ـــذا الــــ ـــن هـــ ــــانون مـــ یعــ

ـــي ـــــة ،   ،العربـــ ــحة العامـ ــى الصــــ ــــ ـــرا عل ـــــبحت خطـــ ــــرض أصـ ـــذا المــ ـــــیوع هـــ ـــي شـ ـــ ــــة ف ـــــادة المذهلــ ــأن الزیـ ــــ ف

ـــل الت ـــــا یجعــــ ـــدهون ، ممــ ــطراب الــــ ــریاني واضـــــ ــوتر الشـــــ ـــاع التـــــ ــــمنة وارتفــــ ــــــا بالســـ ـــة القترانهـ ــــرض وخاصــــ عـــ

ـــة وفشـــــل الكلـــــى أمـــــراً  ـــة والدماغیــ ـــراض القلـــــب والســـــكتة القلبیــ ـــدول  ألمــ ــر قابـــــل لالحتمـــــال ، وتعجـــــز الــ غیـــ

  .)53:2006قتصادیا(العجلوني،وطالب،عن مواجهته صحیا وا

  لماذا ظهر مرض السكر في العصر الحدیث فقط ؟ 

ــه اإلنســــان  إذا راجعنــــا مــــا كــــان یأكلــــه اإلنســــان قــــدیماً  ــوم مــــا كــــان یأكلــ لوجــــدنا أنــــه كــــان یعتمــــد علــــى اللحــ

ـــى اللحــــوم والفواكـــــه فقــــط ـــان یعتمـــــد علـ ــدنا أنـــــه كـ ــدیما لوجــ ــــد كانـــــت  ، قــ ــكریة فق ــویة والســـ ـــا المــــواد النشــ أمــ

ــا إلــــى طعامــــه مــــع تطــــور الحیــــاة  ــواد غریبــــة علیــــه وعرفــــت طریقهــ ــي طعــــام  ،مـ ومــــع زیــــادة هــــذه المــــواد فــ

  .  ) 15: 1997محجوب، (رض السكراإلنسان زادت نسبة إصابته بم
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  العوامل التي تؤثر في سكر الدم :

لهــذا الســبب ، تــؤثر العدیــد مــن العوامــل فــي كیفیــة  ، یتغیــر مقــدار الســكر الموجــود فــي دمــك علــى الــدوام

  .تأییض جسمك للطعام إلى سكر وكیفیة استعماله لهذا السكر

علـى معرفـة مـا الـذي یجعـل مسـتوى السـكر فـي دمـك یرتفـع ویهـبط بحیـث یمكنـك  تساعدك المراقبة الذاتیـة

ویمكن أن یساعدك أیضا على فهـم سـبب اخـتالف مسـتوى السـكر فـي دمـك  ،إجراء التعدیالت في عالجك 

  بین یوم وآخر وساعة وأخرى.

نـاول وجبــة فبعــد مـرور سـاعة أو ســاعتین علـى ت ،یـؤدي الطعــام إلـى رفـع مسـتوى الســكر فـي دمـك  الطعـام

والواقــع أن مــا تأكلــه ،  ،الطعــام ، یكــون مســتوى الســكر فــي دمــك فــي أعلــى مســتوى لــه ، ثــم یبــدأ بــالهبوط 

   .ومقدار ما تأكله وفي أي وقت تأكل الطعام هي من العوامل التي تؤثر في مستوى سكر دمك

دیـدا مـن مـواد أخـرى  كمـا ینـتج كبـدك سـكرا ج ،یتم حفظ السكر في كبدك في شكل اسـمه الغلیكـوجین  كبدك

وحین یهبط مستوى السكر فـي دمـك ، یفكـك كبـدك  الغلیكـوجین ویطلقـه فـي دورتـك  ،مثل البروتین والدهن 

یحدث ذلك عادة عند مرور فترة على عدم تناولك الطعام والواقع أن هذه العملیة المسـتمرة لحفـظ  ،الدمویة 

طالقه تؤدي إلى تقلبات طبیعیة في مستوى سكر    .دمك السكر وإ

وبمســـاعدة  ،تـــؤدي التمـــارین والنشـــاط الجســـدي عـــادة إلـــى خفـــض مســـتوى ســـكر دمـــك  التمـــارین والنشـــاط

وكلمـــا  ،األنســـولین ، تحفـــز التمـــارین نقـــل الســـكر مـــن دمـــك إلـــى خالیـــاك ، حیـــث یســـتخدم الســـكر للطاقـــة 

ا ، مما یخفض مقـدار مارست  المزید من التمارین ، ازداد استعمالك للسكر وازدادت سرعة نقله إلى الخالی

كمــا تخفــض التمــارین مقاومــة األنســولین ، ممــا یجعــل خالیــاك أكثــر تقــبال  ،بالتــالي مقــدار الســكر فــي دمــك

 یمكــن أن تخفــض التمــارین مسـتوى الســكر فــي دمــك لســاعات عـدة ، وعلــى نحــو مفــرط أحیانــا و لألنسـولین

لهــذا الســبب  ،یــوم أو یــومین  ویجــد بعــض األشــخاص أن النشــاط المرهــق یخفــض مســتوى ســكر دمهــم لمــدة

   .یجب االستعداد دوما لتفاعل نقص سكر الدم أثناء ممارسة التمارین وبعدها

یؤدي األنسولین وأدویة داء السكر الفمویـة إلـى خفـض مسـتوى السـكر فـي الـدمك والواقـع أن الوقـت  األدویة

فـإذا  ،الذي تتناول خالله الدواء ومقدار الدواء الذي تتناوله یـؤثران فـي مقـدار انخفـاض مسـتوى سـكر دمـك 

أجراء تعدیالت فـي  كانت أدویتك تخفض سكر الدم كثیرا ، أو على نحو غیر كاف ، قد یحتاج طبیبك إلى

  ).67ــ64: 2002(كوالزو،جرعاتك

الناجم عن الزكام  أو االنفلونزا أو مرض أخر ، وال سیما االلتهاب الجرثـومي  المرض أن الضغط الجسدي

   .یدفع جسمك إلى إنتاج هرمونات تزید مستوى السكر في دمك
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فالسـكر  ،مـن مسـتوى السـكر فـي دمـك كما أن الرضح أو المـرض الكبیـر ، مثـل النوبـة القلبیـة ، یزیـد أیضـا

اإلضــافي یســاعد علــى تحفــز الشــفاء لكــن عنــد المصــابین بــداء الســكر ، یمكــن أن یكــون الســكر اإلضــافي 

   .مشكلة حقیقیة  لذا ، حین تكون مریضاعلیك مراقبة سكر دمك على نحو متواتر

لسـكر ، وقـد تزیـد مـن خطـر للكحول تأثیر خطیر على متعاطیها حیث أنه تمنع الكبد مـن إطـالق ا الكحول

انخفـاض مسـتوى السـكر فـي الـدم الـى حـد كبیـر وهـي تعـرض لمتناولیـه لـنقص سـكر الـدم  خاصـة إذا كـانوا 

   .یتناولون األنسولین أو أدویة داء السكر الفمویة

  ،أي أنهــا ترفــع مســتوى الســكر فــي الــدم ،وفــي بعــض األحیــان ، قــد تفضــي الكحــول إلــى التــأثیر المعــاكس 

   ).67ــ64: 2002(كوالزو،ه الزیادة إلى العدد الكبیر للوحدات الحراریة الموجودة في الكحولتعزى هذ

تحرق خالیا الجسم وقودا یسمى غلوكوز وهو السكر الذي ینتجـه  :السكر في دم المریض بالسكري  زیادة

والمفتـاح الـذي  ،ویصـل الغلوكـوز إلـى  خالیـا الجسـم محمـوال بالـدم  ،الجسم من الطعام الذي یأكله اإلنسان

  ). 15: 1997(عویس،لوكوز إلیها هو هرمون اإلنسولینجیتولى فتح الخلیة ویسمح بمرور ال

ــدم  ــكر الـــ ــة لســـ ــدود الطبیعیـــ ــراوح  :الحـــ ــق تتـــ ـــتوى الســـــكر فـــــي الـــــدم علـــــى الریـــ ــة لمســ أن الحـــــدود الطبیعیـــ

ـــا مــــن  120-60بــــین (  ـــام )  میلیغرامـ ـــیم الطعــ ــة مــــن تنظـ ــدم والغایــ ــــر مــــن الــ ــي لیت ـــل دیســـ الســــكر فــــي كـ

ــدم  ـــكر الـــ ــتوى ســ ــــى مســـ ـــاء علـ ــ ـــه ، هـــــي اإلبق ــداواة داء الســـــكري لدیــ ــة المعطـــــاة للمـــــریض لمـــ ومـــــن األدویـــ

ـــدود اآلنفة ــــمن الحــ ـــــغ  ،لـــــذلكلدیـــــه ضـ ـــع ویبل ــي دمـــــه یرتفــ ــتوى الســـــكر فـــ ــان فـــــإن مســـ ــــل اإلنســـ ـــــدما یأكـ عن

ــــب تنـــــاول  ــــاعة عقـ ــــف سـ ــاعة أو نصـ ــه بعـــــد ســـ ــام ذروتـــ ـــــإن  ،الطعـــ ـــحاء ف ــــین األشـــــخاص األصــ ـــى بـ وحتــ

ــد تنـــاول الطعـــام ونـــوع المـــأكوالت ــو  ،نســـبة ســـكر الـــدم لـــدیهم تتـــراوح تبعـــا لمواعیـ هـــذه  اولكـــن نـــادرا مـــا تربـ

ــــــى  ــــبة عل ــــــوق (  150النســ ــــا ف ـــــى مــ ـــــا إلـ ـــع / د. ل. وارتفاعهـ ــاب  160مـــ ــــخص مصـــــ ــــــأن الشــ ــــوحي ب ) یــ

ـــكري  ــة و بالسـ ـــات معینــ ــــاج هورمونـ ـــم فــــي إنت فــــراط الجسـ ــة كهو  –إ ــــذي تطلقــــه الغــــدة النخامیــ رمــــون النمــــو ال

ـــــاغون  ـــورتیزون والغلوكـ ــرین والكـــ ــة واإلینیفــــ ـــــدة الدرقیــــ ـــون الغـ ـــذلك هورمـــ ـــم  –، وكـــ ـــــولین الجســـ ــل إنسـ تجعــــ

  .) 19ــ16 1997:(عویس،أقل كفاءة وقد تجلب السكري أیضا 

  للمحافظة على معدل السكر في الدم على الشخص المصاب أن :

  یم لتخفیف الوزن في حالة السمنة للجسم ویفضل إتباع رجیحافظ على الوزن المثالي  •

ـــــات  • ـــع الوجبــ ـــاوي وتوزیــــ ــة بالتســــ ـــــات المتناولـــــ ـــــى الوجبــ ـــویات علــ ــــوزع النشــــ ــة  3یـــ ــــ ــة وثالثـ ـــات رئیســـــ وجبــــ

ــة  ــن أخصـــــائي التغذیـــ ــدد مـــ ــام المحـــ ـــزام بكمیـــــة الطعـــ ـــراف فـــــي الطعـــــام وااللتــ ـــب اإلســ ــات خفیفـــــة وتجنــ وجبـــ

ـــــبة  ــــیم نسـ ــــیة لتنظــ ـــــدة األساســ ـــي القاعـ ـــك هـــ ــــدموتلـــ ــــكر بالــ ـــد و  الســ ــــات خاصــــــة عنـــ ــــد الوجبــ االلتــــــزام بمواعیــ
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ــكر بالـــــدم  ـــبة الســـ ــــض نســ ــا لخفـ ــــي،اســـــتعمال عالجـــ ــاد فـ ـــاض حـــ ــ ــــیؤدي إلـــــى انخف ـــك سـ ــ ــي ذل ـــ ـــال ف  فاإلهمــ

  .نسبة السكر ویعرض المریض للخطر

ـــي  • ــــة المشــــ ـــل ریاضـــ ــــ ـــــة : مث ــــة الریاضــ ــــارة  30-20ممارســـ ــــد استشـــ ــبوعیا بعـــ ــــ ــــرات أسـ ــــــالث مـــ ــة ثـ ـــــ دقیق

ــــن ـــد مـــ ــــة تزیــــ ـــك ، فالریاضـــ ــالتي  طبیبــــ ــــ ـــــة وبـ ـــى الحركــ ـــــدرة علــــ ــل القــ ــن أجـــــ ـــود مـــــ ــــالت للوقــــ ـــــة العضـــ حاجــ

  .استهالك جزء من السكر المتراكم في الدم واستعماله مصدرا للطاقة

عدم إجراء أي تغییر فـي جرعـة  وعدم استخدام سكر المائدة ویمكن االستعاضة عنه بالمحلي الصناعي  •

  ).89: 2009دد من قبل الطبیب (مزاهرة،الدواء قبل التأكد من االلتزام بالنظام الغذائي المح

فــي إفــراز ینــتج عــن نقــص مطلــق  الــذيالنــوع االول  أســباب مــرض الســكري المعتمــد علــى األنســولین

  :األنسولین من البنكریاس

: أثبتـــت معظـــم األبحـــاث إلـــى أن اإلصـــابة بمـــرض الســـكري المعتمـــد علـــى األنســـولین  العوامـــل الوراثیـــة- أ

IDDM  ــة ـــأن بعـــض  Genetic Factorsتكـــون نتیجـــة لعوامـــل وراثیـ ــات الوراثیـــة ب حیـــث تشـــیر الدراسـ

الــذي یحتــوي علــى المعلومــات الالزمــة لتصــنیع  DNAجــزء مــن  Geneاألشــخاص لــدیهم جینــات   (س (

موجــودة فــي كــل خلیــة  Chromosomeكروموســوم  46( هنــاك إجمــالي  6 –األنــزیم ) ، أو كروموســوم 

ان ) تنـتج أنواعــا محــددة  مــن الكوریـات اللیمفاویــة ( كــرات الـدم البیضــاء ) المحتویــة علــى واحـدة مــن اإلنســ

ــة الجهــــاز المنــــاعي فــــي الجســــم وا ــاد التــــي تلعــــب دور مهمــــا فیمــــا یتعلــــق بتقویــ ــدات المضــ ــة مــــن مولیــ لوقایــ

  .)( الوقایة من مرض السكرياألمراض

ـــالعـــدوى الفیروســـیة- ب ى األنســـولین نتیجـــة العـــدوى لـــبعض : قـــد یصـــاب الشـــخص بالســـكري المعتمـــد عل

الفیروسات : مثل فیروس الغدة النكفیة ، فیروس الحصبة األلمانیة ، أو الفیروسات الكبدیـة ، أو فیروسـات 

   .الغدد  اللیمفاویة ، التي تحدث تهدما لخالیا بیتا في البنكریاس ، وتكون األجسام المضادة

: لقـد أوضــحت الدراسـات أن بعـض األغذیــة  الكیمیائیــةتنـاول األغذیـة المحتویــة علـى بعــض المـواد  -ج

 Stretozotocinتحتـوي علـى مـواد كیمیائیـة تسـبب تهــدما لخالیـا بیتـا فـي البنكریـاس مثـل : ســتربتوزتكین  

، التـــي توجــد فـــي اللحـــوم واألســماك والمدخنـــة والملحـــة كالفســیخ والســـاردین والروزییـــف Nitroseوالنیتــروز 

  .) 25ــ24: 2005عویضة،(والالنشون والكورنیدبیف

هو نوع من مرض السكري البولي والذي  النوع الثانيالسكري غیر المعتمد على األنسولین أسباب مرض 

الـذي ال یحــدث بسـبب نقــص األنسـولین ولكــن بســبب عـدم فعالیــة األنسـولین فــي تحریـك الجلوكــوز إلــى داخ 

  ن.أي أن خالیا الجسم فقدت اإلحساس بهرمون األنسولی ،الخالیا
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وعنـدما  ،علـى سـطح الخـارجي للخالیـا یقـل لـدى األشـخاص السـمان عدد مسـتقبالت األنسـولین الموجـودة

ونظــرا ألن ،فــان عــدد مســتقبالت األنســولین ترجــع إلــى عــددها الطبیعي یعــود الشــخص إلــى وزنــه المثــالي

  لیبــدأ حــرق الســكراألنســولین یجــب أن یتحــد مــع المســتقبالت قیــل أن یعبــر جــدرا الخلیــة ویتجــه إلــى داخلهــا 

وبـذلك تضـعف  ،فانه یترتب على انخفاض عدد المستقبالت أن تصبح الخالیا اقـل اسـتجابة إلـى األنسـولین

أي أن الســمنة هــي الســبب الرئیســي لإلصــابة بالســكري مــن  ،مقــدرتها علــى االســتفادة مــن ســكر الجلوكــوز 

الخلیـة األمـر الـذي یقـود إلـى انخفـاض  ألنها تقلل مـن عـدد مسـتقبالت األنسـولین علـى سـطح ،النوع الثاني 

  ). 29ــ27: 2005(عویضة،وعدم توجه إلى داخل الخلیة الحتراقه ،معدل نفاذیة جدار الخلیة للجلوكوز

  مالحظات حول السكري :

ـــد • ــــدهون تعتمــ ــــدة الـ ـــدهون ، ألن أكسـ ــ ــــطراب ال ـــتقالب اضـ ــــى اســ ــــكر ، إلـ ــؤدي اضـــــطراب اســـــتقالب السـ ـــ ی

ــؤدي األكســـــ ـــكر ، وتـــ ـــة ، واألســـــتیون علـــــى أكســـــدة الســ ـــور األجســـــام الكیتونیــ ــدهون إلـــــى ظهــ ـــة للـــ دة الجزئیــ

ـــیمات األحمــــاض  ــرى مــــن جسـ ــون أنــــواع أخــ ـــنفس أســــتیونیة ، وتكــ ـــول والــــنفس ، فتصــــیر رائحــــة الـ فــــي البـ

ــات كبیــــرة ـــة بكمیــ ــم مــــن  ،الكیتونیـ ـــزون الجســ ــق مخـ ــن طریــ ــم عــ ــ ـــكل دائ ــــة لمعادلتهــــا بشـ وتحتــــاج هــــذه الحال

ــدوث ـــى حــ ـــرار ذلـــــك إلـ ـــؤدي تكـ ـــادن ویـ ـــون ، وال  المعـ ـــید الكربــ الحمــــض ، ویضـــــطرب اســــتقالب ثــــاني أكسـ

ــــه ــتطیع الجســـــم الــــــتخلص منـ ـــم  یســـ ــموم بالجســـ ــذه الســـ ــادة هــــ ـــع زیـــ ـــي الجســــــم ، ومــ ــــل الســـــم فــ ـــبح مثــ ویصــ

غماء وربما وفاة    .یمكن حدوث تشنج وإ

ــد ، • ـــة الجلــــ ــــم ، وبخاصـــ ــــة بالجســ ـــــزاء الطرفیــ ـــــعاف األجـ ــــى إضـ ــ ـــدم إل ـــكر بالـــ ــــتوى الســـ ــاع مســ ـــؤدي ارتفــــ یـــ

ـــروح ــئم الجـــــ ـــــلبا ،  فتلتــــــ ـــیر صـــ ـــــة ، ویصـــــ ـــه الطبیعیـــ ــــ ــــد مرونتـ ــــد الجلــــ ـــة ویفقــــ ـــــروح جلدیـــــ ـــــون قـــ ـــبطء وتتكـــ ــــ بـ

   .وتضعف الدورة الدمویة بالیدین والقدمین

ـــم • ــن أهــ ــببها ، ومــ ـــي یســ ــــة الحالــــة الحمضــــیة التـ ـــك لمعادل یســــبب الســــكري اســــتنزاف معــــادن الجســــم ،وذلـ

ــــــل  ـــــذي یمثـ ــ ــیوم ال ـــادن الكالســـــ ـــك المعــــ ـــذا 40تلــــ ــــ ـــم ، ل ــــادن بالجســــ ــــبة المعـــ ـــن نســـ ـــام % مــــ ــــعف العظــــ تضـــ

   .واألسنان

ــاء ، • غمـــ ــولین ، واخـــــتالج ( تشـــــنج ) ، وإ ــادة جرعـــــة األنســــولین إلـــــى حـــــدوث صـــــدمة األنســ ـــؤدي زیـــ ــد تــ قــ

ــــاالت ــــض الحـــ ــــي بعـــ ـــ ــاة ف ــــ ــــبب الوفـ ـــــد تســـ ــات ، و وقــ ــــ ــــاء جرعـ ـــى إعطـــ ــــة علــــ ــــدا المحافظـــ ــعب جـــ ــن الصـــــ ــــ مـ

ــــص  ــــالج للفحــ ــــب المعــ ــریض الطبیــ ـــع المــــ ــــب أن یراجـــ ـــكري ، ویجــ ــــولین لمــــــریض الســـ ــن األنســ ـــحیحة مــــ صـــ

  ).16: 2006(صدیق،دوري وضبط جرعة األنسولین ال
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) تعریـف المـریض بالحمیـة Nettina   743: 1996 (ومن اإلجراءات العالجیة لمرض السـكري مـا حددتـه

الغذائیــة وأهمیتهــا فـــي تخفیــف حـــدة ومضــاعفات المـــرض وذلــك مــن ناحیـــة كمیــة ونوعیـــة الغــذاء الریاضـــة 

المشـــي االعتنــاء بالنظافــة الشخصـــیة،إعطاء العالجــات إمـــا  الجســمیة المنتظمــة والخفیفـــة وأفضــلها ریاضــة

  أقراص عن طریق الفم أو بحقن األنسولین وتعلیم المریض خصائص كل عالج وأهمیته لمرض السكري

حیــث أن هنالــك منــاطق یســود الســكري فیهــا أكثــر مــن غیرهــا وهــذا قــد یكــون  لهــا دور، جغرافیــةالعوامــل وال

 عائدا بصفة جزئیة إلى عوامل البیئة أو النظام الغـذائي بعـض األمـراض تجعـل مـن اإلصـابة بالسـكري أمـراً 

وتشـمل األمـراض المسـببة   ،أكثر احتماال ، منها تلـك التـي تحـدث خـال فـي التـوازن الهرمـوني داخـل الجسـم 

   .)10: 2001(بكمان،الغدة الدرقیة ، ومتالزمة كوشنغ ، والتهابات البنكریاس و التلیف الكیسيمرض 

: 2009(ابوغوش،والبرغوثي،وابـو زیـادة ،حل النفسـیة التـي یمـر بهـا مـریض السـكري عنـد تشخیصـهاالمر 

66(.  

مرض المزمن حیث أنـه تكون في بدایة المراحل التي یعیشها المصاب بالالمرحلة األولى : االنكار والعزلة 

فـــي هـــذه المرحلـــة یتـــردد علـــى لســـان المـــریض لمـــاذا ( أنـــا) ویعمـــد المـــریض مـــن خـــالل االنكســـار ( إنكـــار 

یـه نتیجـة لمعرفتـه المریض ) كعامل صد وحمایة لبنائه النفسي للتخفیف من القلق واالكتئاب الذي یسقط عل

   .مزمن بأنه مریض بمرض

البدایـــة ینكـــر المـــریض المـــرض وبعـــد ذلـــك یعتـــرف لنفســـه أن هـــذا حقیقـــي  فـــي المرحلـــة الثانیـــة : الغضـــب 

وبعضــهم یتقبــل المــرض وبعضــهم یــدخل فــي مرحلــة الغضــب والحســد والغــیظ حیــث یجــد األهــل واألطبــاء 

صعوبة في التعامل معه وقد یتهمهم بالفشل في مهنتهم ألنهم ال یستطیعون معالجتـه أو حتـى أنهـم یزیـدون 

   .في حالته سوء

إذا كنــا عــاجزین عــن مواجهــة الحقیقــة فــي المرحلــة األولــى وأصــبحنا غاضــبین حلــة الثالثــة : المســاومة الر 

على الناس في المرحلة الثانیة فلربما نستطیع في النجاح بعقد اتفاقیة التي ربما تؤجـل الحـدث المحتـرم ففـي 

ویعــده بأنــه ســیفعل كــذا  هــذه المرحلــة یســاوم المــریض الخــالق ویطلــب منــه أن یبعــد المــرض أو المــوت عنــه

   .وكذا وسیقوم بعبادة ربه وهذه المساومات تبقى سریة وتكون مفیدة وغالبا ما ینخفض فیها الشعور بالذنب

ال یســتطیع إنكــار إصــابته ویتطلــب إجــراء المزیــد مــن الفحوصــات حیــث یبــدأ المرحلــة الرابعــة : االكتئــاب 

العمل تؤدي إلى االكتئاب واإلحباط والحزن الشدید لدى الوهن یغزو جسمه وزیادة األعباء المالیة وصعوبة 

   .المرضى
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ــول  ــة الخامســة : القب ــا یرضــى المــریض بــاألمر الواقــع ویــزل اكتئابــه وغضــبه ویرضــى بالقــدر المرحل وهن

ویصـبح قـادرا علــى التحـدث عـن مشــاعره ویبقـى لدیــه األمـل أنـه یســتطیع أن یسـتیقظ مـن النــوم ویحضـر لــه 

  .يالطبیب الدواء الشاف

مفهـوم  ،شخصـیة الفـرد  مثـل مصـادر داخلیـة منهـاالسـكري: مصادر وأبعاد الضغوط النفسـیة لـدى مـریض

ــراض المزمنـــــةالحالـــــ ،االتجاهـــــات والقـــــیم ،الـــــذات ، الســـــمات الشخصـــــیة ـــرد واألمـــ النشـــــاط  ،ة الصـــــحیة للفــ

السـن أكثـر عرضـة المرحلة العمریة للمریض : فالكبار فـي  ،الفسیولوجي ( نظام الریاضة ، روتین العمل )

    .تعدد األدوار ، عدم وضوح الدور ، أو التعارض بین أدوار الفرد ،للضغوط النفسیة

األســـرة والصـــعوبات  ،بیئـــة العمــل واألصـــدقاء ،تفاعـــل الفـــرد مـــع اآلخــرین والبیئـــة مثــل مصـــادر خارجیـــة و

، حدوث حاالت وفیات في  الحالة الصحیة واالقتصادیة لألسرة والفرد ،األسریة وتعدد األدوار والمسؤولیات

المجتمع بما فیه من عـادات وتقالیـد ، التنشـئة االجتماعیـة ،التكنولوجیـا واتجاهـات  ،األسرة أو هزات مفاجئة

(ابوغوش،والبرغوثي،وابو الحیــاة االجتماعیــة وصــعوبة تكــوین عالقــات أو صــداقات جیــدة ،المجتمــع نحوهــا

    .)69: 2009زیادة ،

بات نفســیة ذات عالقــة بمــرض الســكري، مثــل االكتئــاب، القلــق والضــغوط عوامــل أو اضــطرا ایضــا وتوجــد

النفسیة، والتوافق النفسي وقوة األنا، كما أن ما یصیب اإلنسان من أمـراض حـادة أو مزمنـة أو إعاقـات، ال 

ـــة  المعرفیـــة، واالنفعالیــــة  ـــواحي مختلفـــة منهـــا النفســـیة، العقلی ــا فـــي ن نمـ ــدیة فقـــط وإ یـــؤثر فـــي الناحیـــة الجسـ

  .) 72:2004جتماعیة(إبراهیم،واال

ــطرابات نفســــیة  ــل أربعــــة مرضــــى بالســــكري یعــــاني مــــن، اضــ ــن كــ وهنــــاك دراســــات تشــــیر إلــــى أن واحــــدا مــ

وأعراضـها بشــكل متكـرر، وخاصــة عنـد الــذین یعـانون مــن عــدم الـتحكم فــي  مسـتوى الســكر فـي الــدم لــدیهم  

)Harris&Lustman, 1998:553.(  

كري یجــب أن یبتعــدوا عــن االنفعــاالت والضــغوطات النفســیة لتأثیرهــا وتشــیر الدراســات إلــى أن مرضــى الســ

ــائلي  ــذلك یجــــب علــــى مـــریض الســــكري أن یتعــــایش مــــع وضــــعه الصــــحي والعــ ــحتهم، وكــ ــى صــ ــلبي علــ السـ

  ).Andreson, 2000: 8 واالجتماعي، بالطریقة المالئمة والمناسبة لطبیعة مرضه(

ومدى حدتها وتأثیرها على مستوى السكر في الدم الختالف الضغوط التي یتعرض لها مریض السكري ان 

مؤدیة إلى ظهـور أعـراض جسـدیة مختلفـة منهـا سـرعة ضـربات القلـب، وسـرعة التـنفس وزیـادة إفـراز العـرق 

ـــــكري  ــــ ـــرض السـ ــــ ـــى مـــ ـــــ ـــة علــ ــــ ـــحیة المترتبـــ ــــ ــــاكل الصـــ ــــ ــــن المشــ ـــــ ــا مـ ــــ ـــباب وغیرهــــ ــــ ـــه األســـ ــــ ــبیة ألتفـــ ـــــ والعصـــ

)Gifford&Carcier , 2006:31 .( 
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إلى أن الوضع االقتصادي السیئ التي یتعرض لها مریض السكري تؤثر  )Richard,1995:257(وأشار 

بشكل سلبي حاد على مستوى السكر في الدم، وكلمـا زادت هـذه الضـغوط كلمـا زاد مسـتوى السـكر فـي الـدم 

أخـــرى تتولـــد لـــدى المـــریض نتیجـــة عـــدم تفهـــم اآلخـــرین لطبیعـــة مرضـــه وخبرتـــه مـــع  اً ر ولتلـــك الضـــغوط أمـــو 

   .المرض

م اوأحكـــ المــزمن الســكريتــدریب المــریض علــى المعایشــة مــع مــرض وألــم ان  لــذلك یــرى الباحــث ونتیجــة

  .ویصبح هذا المرض ( المرض الصدیق )ذاته مع المرض  تحقیق من یمكنه ذلك ،السیطرة على مرضه 
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  الدراسات السابقة2.2 

  :العربیة الدراسات 2.2.1 

  :بالتوافق النفسي ومفهوم الذاتالدراسات التي اهتمت 

ـــات  ) 2011دراســـــة الحمـــــوري ، وآخـــــرین (  ـــذات لـــــدى طلبـــــة الدراســ ــوم الــ ـــى مفهـــ ــى التعـــــرف إلــ هـــــدفت إلـــ

ــة الدراســــــة (  ــــملت عینــــ ــد شــ ــیم ، وقــــ ــة القصــــ ـــي جامعــــ ــــة فـــ ــائج  300االجتماعیــ ــــت نتــــ ـــد بینــ ) طالــــــب ، وقـــ

ـــذات  ـــــوم الــــ ــــاد مفهـ ــــي بعــــــض أبعـــ ــــة فـــ ــــروق معنویــ ــــود فـــ ــــة وجــ ــ ،الدراســ ــــًا لمتغیـــــ ـــكن تبعــ ــــان الســــ   رات : مكــ

ــــراد  ـــة أفــ ــــل مــــــن خمســـ ــــدد األســـــر األقــ ــراد األســــــرة ، لصــــــالح عــ ــــدد أفــــ ــة ، عـ ـــة ســــــكان المدینــــ ــالح طلبـــ  لصـــ

ــالح  ـــیم األب ، لصــــ ــتوى تعلـــ ــرة ، مســــ ــي األســــ ــــ ـــــر ف ــــــب األكبـ ــالح الترتی ــــرة ، لصــــ ــــي األســ ـــــرد فــ ـــب الفـ ـــ وترتی

  .الثانویة العامةتعلیم األب أقل من ثانویة عامة ، المعدل الدراسي ، لصالح المعدل ممتاز في 

من  وكل األنا وقوة وأبعاده النفسي التوافق بین العالقة عن للكشف الدراسة هدفت ) 2010دراسة مقبل (

 العمر المستوى التعلیمي،،الدخل مستوى السكري، مرض نوع بالمرض، اإلصابة سنوات عدد )المتغیرات

 شهداء بمركز المسجلین المرضى من عشوائًیا الدراسة عینة اختیار تم وقد السكري مرضى لدى (والنوع

 بتطبیق الباحثة قامت الدراسة نتائج إلي وللوصول،ومریضة مریض  (300)العینة وبلغت الرمال الحكومي،

 األنا قوة ومقیاس المقیاس، وثبات صدق من التأكد بعد  (2003)إعداد شقیر من النفسي التوافق مقیاس

 وتوصلت الدراسة، عینة على المقاییس بتطبیق الباحثة وقامت  ( 1988 )وموسى ناهیة أبو ترجمة لبارون

 األسري، الصحي، الشخصي،  )وأبعاده النفسي التوافق بین (طردیة عالقة وجود :یلي ما إلي الدراسة

 التوافق في إحصائًیا دالة فروق السكري، ووجود مرضى لدى األنا وقوة  العام النفسي والتوافق االجتماعي

 عدد بین إحصائًیا دالة فروق وجود السكري، وعدم بمرض اإلصابة سنوات وعدد الصحي التوافق بعد النفسي

 التوافق األسري، التوافق الشخصي، التوافق )التالیة التوافق وأبعاد السكري بمرض اإلصابة سنوات

 المعتمدعلى سولین،على األن المعتمد  )السكري بمرض اإلصابة نوع بین فروق وجود عدم .(االجتماعي

 الشخصي الصحي،األسري، النفسي وأبعاده التوافق لدرجات بالنسبة (الحمل سكر السكر، حبوب

 الصحي التوافق بالنسبة السكري بمرض اإلصابة نوع وجود بین لوحظ حین في (العام النفسي االجتماعي،

 الشهریة الدخل مستویات حسب وذلك العام والنفسي واألسري الشخصي التوافق في فروق وجود،لدى اإلناث

 الدخل مستویات حسب واالجتماعي الصحي التوافق في فروق وجود عدم لوحظ حین في السكري، لمرضى

 التعلیمیة المستویات حسب المختلفة وأبعاده النفسي التوافق في فروق ووجود، السكري لمرضى الشهریة

 .السكري لمرضى المختلفة
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ـــات( ــدى  )2009دراســــة بركـ ــ ـــذات بمســــتوى الطمــــوح ل ـــوم الـ ـــة التعــــرف إلــــى عالقــــة مفهـ هــــدفت هــــذه الدراسـ

ـــادیمي  ــیل األكـــ ــــص، والتحصــــ ـــنس، والتخصـ ــــرات: الجـــ ـــوء متغیــ ــة القـــــدس المفتوحـــــــة، فــــــي ضــ ـــــة جامعــــ طلب

ــة  ــ ـــوح علــــى عین ـــتوى الطمـ ـــاس مفهــــوم الــــذات، واألخــــر لمسـ ـــا، األول لقیـ ــذا الغــــرض طبــــق مقیاســــان همـ لهــ

ــن ( ــــ ــــة مـ ـــ ـــة 378مكون ــــ ـــــًا وطالب ــ ـــة،  197( ) طالب ــة  181طالبــــ ــــ ـــــي جامعـ ــ ـــــة ف ـــین للدراســ ــــًا )، ملتحقــــ طالبــــ
ــد أظهــــــرت  ــــلفیت، وقــــ ــة وســ ــ ــــــین وقلقیلیـــ ــابلس وطــــــولكم وجنـ ــة: نـــــ ـــاطق التعلیمیــــ ـــي المنـــ ــــة فـــ ــــدس المفتوحــ القــ

ــــتوى  ـــا بالمســـ ــــ ــة همـ ــــ ــــــراد الدراســ ــ ــــــدى أف ــ ــــوح ل ـــتوى الطمـــ ــــذات ومســــ ـــــوم الـــ ــــتوى مفهــ ــــة أن مســـ ـــائج الدراســـ نتــــ

ــاً  ـــاك ارتباطـــــًا موجبـــ ـــة، كمـــــا  المتوســـــط. وأن هنــ ــة الجامعــ ـــوح لـــــدى طلبـــ ـــتوى الطمــ ـــذات ومســ ـــوم الــ بـــــین مفهــ

ــي مفهــــوم الــــذات ومســــتوى  ـــى مقیاســ ـــات الطــــالب علـ ــائیًا فــــي درجـ ــائج وجــــود فــــروق دالــــة إحصــ ــ بینــــت النت

ــود  ـــیل المرتفـــــع، وعـــــدم وجـــ ــة الطـــــالب ذوي التحصــ ــیل الدراســـــي لصـــــالح فئـــ ــر التحصـــ الطمـــــوح تبعـــــًا لمتغیـــ

  غیري الجنس والتخصص.فروق جوهریة في هذه الدرجات تبعًا لمت

هدفت إلى معرفة عالقة مفهوم الذات بالشعور بالوحدة النفسیة لدى عینة من  ) 2009دراسة األحمد ( 

) طالبًا وطالبة ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود  120طلبة جامعة دمشق ، وقد أجریت الدراسة على ( 

دى عینة الدراسة ، ووجود فروق معنویة في عالقة ارتباط بین متوسطات مقیاس الذات والوحدة النفسیة ل

   .تبعًا لمتغیرات: الكلیة ، الجنس ، والسنة الدراسیة ،مفهوم الذات 

هدفت إلى التعرف إلى مفهوم الذات لدى طلبة جامعة الحسین بن  ) 2007دراسة الزعبي ، وآخرین ( 

ت نتائج الدراسة وجود فروق ) طالبًا وطالبة ، وقد بین 420طالل ، وقد تكونت عینة الدراسة من ( 

مكان السكن ، معدل دخل األسرة    ،تبعًا لمتغیرات  الجنس ، عدد أفراد السرة  ،معنویة في مفهوم الذات 

    .مستوى الطالب الدراسي ، والمعدل التراكمي

 االجتماعیــة، التنشــئة ألســالیب مقیــاساعــداد  الدراســةإلىهــذه  هــدفت حیــث 2004 )العبیــدي( دراســة

 التنشـئة أسـالیب وتـأثیر االجتمـاعي النفسـي والتوافـق األنـا قـوة بـین وقـوة العالقـة اتجـاه علـى والتعـرف

 بغــداد جامعــة فــي وطالبــة طالــب  ( 320 )الدراســة عینــة بلغتو هــذه العالقــة، فــي االجتماعیــة

 وقـام الـدیب، لعلـي االجتمـاعي النفسـي التوافـق ومقیـاس األنـا لقـوة مقیــاس بـارون الباحـث واسـتخدم

 قـوة بـین إحصـائیا دالـة عكسـیة عالقـة وجـود الدراسـة عـن ونـتج للتنشـئة االجتماعیـة، مقیـاس ببنـاء

  .االجتماعي والتوافق النفسي األنا

دراسة اجطالوي  (2004)  حیث كانت عن مفهوم الذات وعالقته  بالتوافق النفسي  للطالب الجامعي  

وتحصیله الدراسي ، وقد بلغ حجم عینة البحث 370 طالب وطالبة ، وقد توصلت النتائج الى انه یوجد 

ارتباط موجب دال احصائیًا بین مفهوم الذات والتوافق النفسي ، وانه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة 
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بین مفهوم الذات والتحصیل الدراسي ، وانه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین الجنسین في العالقة 

 بین مفهوم الذات والتوافق النفسي والتحصیل الدراسي.

دراسة االسود(2003)و كانت عن العالقة بین مستوى القلق ومفهوم الذات ومستوى الطموح لدى الطلبة 

الجامعیین في دولة فلسطین ، وتكونت عینة الدراسة من 378 طالب وطالبة جامعیین وتوصلت النتائج 

الى وجود عالقة سالبة بین مستوى القلق ومفهوم الذات ، كما اظهرت عدم وجود فروق دالة تعزى  لكل 

 من متغیر الجنس والمستوى الدراسي والتخصص االكادیمي. 

دراسة العكایشي (2003)حیث كانت هذه الدراسة عن التوافق في البیئة الجامعیة والذكاء االنفعالي وقلق 

المستقبل لدى طلبة الجامعة ، طبقت على عینة مؤلفة من 400 طالب وطالبة جامعیة ، توصلت نتائجها 

الى ان طلبة الجامعة  یعانون من قلق المستقبل ویتمتعون بالتوافق والذكاء االنفعالي ، وان هناك عالقة 

 ارتباطیة دالة بین متغیرات البحث الثالثة. 

ـــل ( ـــ ــل اللی ــة جمــــ ـــــض المت1993دراســــ ـــــة بعـ ـــــام بدراسـ ـــــث قـ ـــــع )حیـ ـــــع المجتمـ ـــــالتوافق مـ ــة بـ غیــــــرات المرتبطــــ

ـــق مـــــع المجتمــــــع  ــــن الفـــــروق فـــــي التوافــ ــــف عـ ــــل ، للكشــ ـــك فیصـ ــة الملــ ــات جامعـــ ـــــة وطالبـــ ــــامعي لطلب الجـ

ــة  ـــان االقامـــ ــیة ، والتخصـــــص ، ومكــ ـــة ، والجنســـ ــ ــــة االجتماعی ـــنس ، والحالـ ــــًا لمتغیـــــرات الجــ ــــامعي وفقـ الجـ

ـــــة م ــــى عینــ ــة علــ ــــد طبقـــــــت الدراســـــ ــــي، وقـــ ـــــتوى الدراســـ ـــــة ، والمســ ـــــن والكلیـ ــــة مــ ـــة  200كونـــ ـــب وطالبــــ طالــــ

ــق مــــــع  ــــي التوافــــ ــــائیة فــ ـــة إحصــ ــــروق ذات داللـــ ــدم وجــــــود فــ ــــة عــــ ــــائج الدراســ ــد اظهــــــرت نتــ ــامعیین ، وقــــ جــــ

ــة  ــــ ـــــل المدینــ ــــین داخــ ــین المقیمـــ ـــة بــــــ ــــــان االقامــــ ــــدا مكـ ـــة ، عــــ ـــرات الدراســــ ــــ ــق متغی ــــ ـــامعي وفــ ــــع الجــــ المجتمـــ

ـــ ـــائیة بــ ـــة إحصــ ـــــروق ذات داللــ ــدت ف ـــة ، كمـــــا وجـــ ــــل المدینــ ــالح المقیمـــــین داخـ ـــا لصـــ ین الطـــــالب وخارجهــ

  . والطالبات في درجة التوافق مع المجتمع الجامعي لصالح الطالبات

ـــان ( ــة الطحـــ ــــن 1990دراســــ ــل مــ ـــذات وكــــ ـــ ــین مفهــــــوم ال ــــة بــــ ــ ـــــة العالق ـــى معرفـ ـــ ـــة ال ـــذه الدراســـ ــــدفت هـــ ) هــ

ــة  ــة الدراســــ ـــراد عینــــ ـــــي ، وقــــــد بلــــــغ عــــــدد افـــ ـــق النفسـ ـــــي والتوافـــ ــــیل الدراسـ ــة  100التحصــ ـــــن كلیــــ ــــة مـ طالبــ

ـــار  ــة االمــ ــة فــــي جامعــ ـــب بـــــین التربیــ ـــاط دال موجـ ــود ارتبـ ـــن وجـــ ــفرت النتــــائج عـ ــدة ، ةاســـ ــة المتحــ ات العربیــ

  .مفهوم الذات الكلي والتحصیل الدراسي ، وارتباط موجب بین مفهوم الذات والتوافق النفسي

ــــد( ــــار، حامـ ــذات 1997دراســـــة النجـ ــــدیر الـــ ـــدى تقـ ــــى مــ ــــة التعـــــرف علـ ــى محاولـ ـــ ـــة ال ــــذه الدراســ ــدفت هـ ) هـــ

ــة  ـــت عینـــــة الدراســـ ـــزة ، وتكونــ ـــاقي االنتفاضـــــة جســـــمیًا بقطـــــاع غــ ــدى معــ ـــاعي لـــ ـــق النفســـــي واالجتمــ والتوافــ

ـــــنهم  201مــــــن  ـــًا مـ ــــة  41شخصـــ ــــبب االنتفاضــ ــلل ســــــفلي بســ ًا بشــــ ــ ــــرى  80معاقــــ ــوادث اخــ ــــبب حــــ  80بســ
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ــــة للمق ــــة عادی ــة حال ــروق ذات داللــ ـــة وجــــود فــ ـــا هــــذه الدراسـ ـــلت الیهـ ــي توصـ ـــائج التــ ــم النتـ ــــة ، ومــــن اهــ ارن

ـــي  ــق النفســ ــي التوافـــ ــبب حـــــوادث اخـــــرى فـــ ـــرانهم المعـــــاقین بســـ ـــة وبـــــین اقــ ــاقي االنتفاضــ احصـــــائیة بـــــین معـــ

ـــاد  ــــع ابعــ ـــي جمیـ ـــائیة فــ ــة احصــ ــود فـــــروق ذات داللـــ ـــدم وجـــ ــاقین االنتفاضـــــة وعــ ــاعي لصـــــالح معـــ واالجتمـــ

  العمر. التوافق تعزى لمتغیر

  مرضى السكري: بالدراسات التي اهتمت 

ـــــوار( ـــهرزاد نــ ــــة شــــ ــــاندة  )2013دراســـ ـــــه المســــ ـــــذي تلعبــ ـــدور الــ ــــ ـــن ال ــــــف عــــ ــة للكشـ ــــ ــذه الدراســ ــــ ــدفت هـ ــــ وهـ

ـــة مكونــــــة مــــــن ( ــدى عینــ ــــم العضــــــوي لــــ ــلوك الصــــــحي واأللـ ــــین الســــ ــة بـ ــدیل العالقــــ ــــة لتعــــ ) 123االجتماعیـ

ــــین (  ـــكري مـــــن الجنسـ ــابا بمـــــرض الســ ــاث و83مریضـــــا مصـــ ـــة  )40(  ) إنـــ ــ ــــتویات تعلیمی ـــن مسـ ذكـــــور مــ

ـــن  ــنوات، مـــــن  5مختلفـــــة، وتتـــــوزع مـــــدة المـــــرض لـــــدیهم ب  اقـــــل مــ ــى ( 5ســـ ـــر مـــــن 10إلـــ ــنوات وأكثــ ) ســـ

ـــلوك 10( ــــ ــین الســ ــــ ـــــة بـــ ــدیل العالقــــ ــــ ــــي تعـــ ــة دور فـــــ ــــ ـــــاندة االجتماعیـــ ـــــائج أن للمســــ ــــــت النتــــ ــــــنوات وبینـــ ) ســـ

ـــ ــــاندة االجتماعیـــ ــــي المســ ــحة فــ ــروق واضــــ ــى، وكانــــــت الفــــ ـــدى المرضــــ ــوي لـــ ــــم العضــــ ة بــــــین الصــــــحي واأللــ

ــحي واأللــــم العضــــوي تبعــــا  ـــي الســــلوك الصــ ـــه ال توجــــد فــــروق فـ الجنســــین، بینمــــا توصــــلت النتــــائج إلــــى انـ

 لمتغیري الجنس ومدة المرض.

 تــدریبي إرشــادي برنــامج فاعلیــة مـن التاكـد إلــى الدراسـةهــذه  هــدفت حیـث 2008 )رضـوان( دراسـة

   الدراسـة هـذهعینة بلغـتحیـث  غـزة، بمحافظـة السـكري مرضـى النفسـیة لـدى الضـغوط خفـض فـي

 التجریبیــة، العینــة یمثلــون (12)و الضــابطة العینــة یمثلــون  (12)ومریضــة،منهم مریًضــا 24)الــى(

 المســتوى لتقــدیر اســتمارة النفســي، التوافــق ومقیــاس النفســیة، مقیــاس الضــغوط الباحــث واســتخدم

 وجمیــع الســلوكي االنفعــالي العقالنــي العــالج وبرنــامج الفلســطینیة، االقتصــادي لألســرة االجتمــاعي

 الضــغوط بــین ارتباطیــه عالقــة وجـود الدراسـة،هــذه  ومـن نتــائج الباحـث، إعــداد مــن ذه المقــاییسهـ

 درجـات متوسـطات بـین فـروق وجـود غـزة، بمحافظـة مرضـى السـكري لـدى النفسـي والتوافـق النفسـیة

 البرنـامج إجـراء بعــد المجموعـة نفـس درجــات ومتوسـطات إجـراء البرنـامج قبـل التجریبیـة المجموعـة

 درجــات متوســطات بــین فــروق وجــود البعــدي، اإلجــراء النفســیة لصــالح الضــغوط مقیــاس علــى

 البرنــامج أداء بعــد المجموعــة نفــس درجــات ومتوســطات إجــراء البرنــامج قبــل التجریبیــة المجموعـة

 المجموعـة درجـات متوسـطات بـین فـروق وجـود البعـدي، اإلجـراء النفسـي لصـالح التوافـق مقیـاس علـى

 النفســیة الضــغوط مقیــاس علــى البعــدي اإلجــراء فــي الضــابطة المجموعــة ومتوســطات التجریبیــة

 .التجریبیة المجموعة أفراد النفسي لصالح التوافق ومقیاس

 الســكري مرضــى لــدى القلــق مســتوى معرفــة إلــى الدراســة هــدفت حیــث 2002 )رضــوان( دراســة

 عینـة وتكونـت والجـنس، المـرض، وتـاریخ الـدیني، الســلوك بمتغیــرات وعالقــة ذلــك غــزة، بمحافظـة
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 إنـاث، ( 156 )ذكـور،  ( 111 )بواقـع السـكري مرضـى مـن ومریضـة مریًضـا )(267الدراسـة مـن

 مرضــى أن الدراســة عــن نــتجحیث إعــداده، مــن الــدیني وللســلوك للقلــق اختبــار اســتخدم الباحــثو 

 دالــة فــروق وجــود الســكري، مضــاعفات علــى المترتبــة النفســیة القلــق آثــار یعــانون مــن الســكري

 فـروق وجـود اإلنـاث، لصـالح وذلـك الجـنس لمتغیـر تعـزى السـكري مرضـى القلـق لـدى فـي إحصـائیا

 لمتغیـر تعـزى القلـق فـي دالـة فـروق توجـد الـذكور، لصـالح الجـنس لمتغیـر الـدیني تعـزي السـلوك فـي

  المرض. تاریخ

  

  الدراسات األجنبیة:  2.2.2

ــة ( ـــث)Gravels&Wandell,2006دراســــ ـــة  حیـــ ــارات المواجهـــ ــى التعــــــرف علــــــى مهــــ هــــــدفت الدراســــــة إلــــ

ــالنوع الثــــاني مــــن الســــكري،  ــون مــــنعنــــد مرضــــى الســــكري مــــن كــــال الجنســــین المصــــابین بــ مراكــــز  وینتفعــ

ــــت ــوید، تكونـــ ـــــة بالســـــ ـــة األولیــ ـــة الرعایــــ ـــة الدراســــ ــــن(  عینــــ ــارهم 232مـــ ــــ ــــــراوح أعمـ ــكري تتـ ـــا بالســـــ  ) مریًضــــ

ـــن( ــ35مـ ــ ــنهم( )ســــنة 64ـ ــور و(  121مــ ـــوائًیا و ) إ 111) ذكــ ــارهم عشـ ــاث، وتــــم اختیــ ــ تطبیــــق مقیــــاس تــــم ن

ــة ــارات المواجهـــ ــة الدراســـــة و  مهـــ ـــى عینـــ ــــنعلــ ــتفادة مـ ــأفراد المجموعــــــة،  االســــ ــــة بـــ ـــــة الخاصـ ـــــاریر الطبی التق

ــن  ـــائجالومـــ ــا نتــ ــفرت عنهـــ ـــي اســـ ـــة، أن التــ ـــــر  الدراســ ــاء أكث ـــدى النســـ ـــت ضـــــعیفة لــ ــــة كانــ ــــارات المواجهـ مهـ

ــــة ـــن الرجـــــال ولـــــوحظ انتشـــــار االنعزالی ــن الرجـــــال مـ ــر مـــ وهـــــذه نتـــــائج  واالنطوائیـــــة واالستســـــالم لـــــدیهن أكثــ

  .واضحة في هذه الدراسة

هدفت الدراسة لمعرفة التغیرات في الشخصیة والتوافق االجتماعي  حیث)K.Humlde et,al,2006دراسة(

) 64(مـن عینـة الدراسـةحیـث تكونـت  ،TAYB1في السنوات الثالثة األولى من اإلصابة بمـرض السـكري 

منها فحـص الحالـة العقلیـة، تقیـیم  مختلفة ) سنة، استخدم الباحث مقاییس 17 -4(تتراوح أعمارهم  مریض

 )5المقاییس على المرضى المصابین بالسـكري مـن ( هذه طبقت حیثالوضع االجتماعي، ومقیاس للذكاء،

لــم توجـد أي اختالفــات فـي الحالــة العقلیــة  انهالدراسـة: هــذه نتـائج حیث ان مـن اهــم)  ســنوات، 3شـهور و( 

 ، زیــادة أعـراض العدوانیـة عنـد مرضـى السـكري، زیـادة قلــقالتطبیقـات االولـى للدراسـةلمرضـى السـكري فـي 

) سـنوات بـدأت األعـراض تقـل، وأیضـا عـدم وجـود فـروق دالـة  3المرضى على صحتهم، ولكن بعد (  لدى

  .راد العینةلدى اف في التوافق االجتماعي ونسبة الذكاء

 الـذات مفهــوم عالقــة لمعرفـة الدراســة هــدفت حیـث (Tuula & Rtiva,2004) دراسـة تــوال وریتیفـا

 طبقـتو  المفاصـل، روماتویـد ومـرض السـكري المصـابین بمـرض المـراهقین لـدى الدراسـي بالتحصـیل

 روماتویــد مرضــى مــن ومجموعــة  (21)مكونــة مــن  مرضــى الســكري مــن مجموعــة علــى الدراســة
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 تقـدیر إسـتبانة الباحثـان اسـتخدمو   ( 24 )و بـأي مـرض مصـابین غیـر ومجموعـة 24 )( المفاصـل

 لـدى الدراسـي التحصـیل :الدراسـة نتـائجاهـم  الدراسـة، ومـن لعینـة الدراسـي التحصـیل ودرجـات الـذات،

 بــأي  مــرض، مصــابین للغیــر بالنســبة ومتوســط المفاصــل متســاوي وروماتویــد بالســكري المصــابین

 الغیـر المجموعـة مـن المفاصـل روماتویـد ومرضـى مرضـى السـكري لـدى أقـل الـذات تقـدیر ودرجـات

  .عضوي اخر مرض بأي مصابین

 التوافــق مــدى إلــى التعــرف إلــى الدراســةهــذه  هــدفت حیــث Chisholm ),(2003 دراســة كیشــولم

  ( 47 )مـن الدراسـة عینـة تكونـتو  السـكري، بمـرض الصـغار المصـابین المـدارس طلبـة لـدى النفسـي

 الباحـث اسـتخدم السـكري، بمـرض مصـابین المراهقـة قبـل مرحلـة مـا الصـغار مـدارس لطـالب أًمـا 

 وعقـد التوافـق سـوء فـي األعلـى األفـراد باختیـار وقـام أفـراد العینـة، لـدى التوافـق سـوء لتحدیـد مقیاسـا

وعمـل علـى  والوسـیطة الدخیلـة المتغیـرات مـن كـل فـي مـع التجـانس األقـل غیـرهم وبـین بیـنهم مقارنـة

 والـذین بالسـكري المرضـى األطفـال أن الدراسـة نتـائج كانـتو  األطفـال، أمهـات مـع مقـابالت عمـل

 التعامـل فـي صـعوبة ویجـدون المـدارس عـن تغیًبـا هـم أكثـر التوافـق سـوء تعكـس نفسـیة مشـاكل لـدیهم

 بدرجـة وذلـك التوافـق سـوء مـن یعـانون ال الـذین أقـرانهم التعامـل مـع فـي وصـعوبة مرضـهم طبیعـة مـع

 العائلیـة العالقـات علـى أیًضـا انعكـس التوافـق سـوء أن أثبتـت الدراسـة كمـا اآلخـرین األطفـال مـن أكبـر

  .ومتابعته السكري لمرض عالجهم نظام على سلًبا وهذا انعكس العینة أفراد واالجتماعیة لدى

 بـــین العالقـــةمعرفـــة طبیعـــة الـــى  الدراســـة هـــدفت Paula et,al,2001):دراســـة بـــوال وآخـــرون( 

 مرضـى لـدى السـكر مسـتوى علـى ذلـك تـأثیر الزوجیـة ومـدى والعالقـة واالجتمـاعي النفسـي التوافـق

 األول النـوع مـن المتـزوجین الكبـار مـن بالسـكري مریًضـا  ( 78 )الدراسـة مـن عینـة تكونـت السـكري،

 عـدة البـاحثون واسـتخدم العشـوائیة، بالطریقـة اختیـارهم وتـم باألنسـولین، والـذین یعـالجون الثـاني والنـوع

 لجـودة ومقیـاس بـاألزواج وعالقتـه واالجتمـاعي الشخصـي للتوافـق مقیـاس مثـل فـي دراسـتهم مقـاییس

 وجـود :الدراسـة نتـائج ومـن المرضـى، لـدى السـكر فـي الـتحكم مسـتوى لتحدیـد طبـي الحیـاة ومقیـاس

 الرضــا بــین وأیضــا واالجتمــاعي الشخصــي التوافــق ومســتوى الزواجــي الرضــا بــین ارتبـاط موجــب

 التوافــق مســتوى علــى إیجابـا انعكـس الزواجـي الرضـا مسـتوى ارتفـع فكلمـا الحیـاة، الزواجـي وجـودة

 أن الدراسـة نتـائج حسـب تتضـح لـم ولكـن لـدیهم، الحیـاة جـودة وعلـى للمـریض الشخصـي واالجتمـاعي

 أفـراد العینــة السـكري مرضـى لـدى السـكر فـي الــتحكم ومسـتوى الزواجـي التوافـق بـین هنـاك عالقـة

 .في هذه الدراسة عام بشكل

 ارتبـاط  مــدى علـى التعــرف محاولـة إلــى الدراسـة هـدفت  (Frank et,alm,2001 )دراسـة فرانـك

 بــین ســنة مــا النســاء، لــدى الحیــاة وبنظــام الغــذائي بالنظــام النــوع الثــاني الســكري مــرض حــدوث
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 مـن خالیـات السـیدات تلـك مریضـة وكانـت ( 84.941 )متابعـة علـى البـاحثون عمـل 1981)ــ(1996

 وأنظمـة التغذیـة أنظمـة مراقبـة علـى البـاحثون وعمـل الدراسـة، إجـراء  قبـل والسـكري القلـب أمـراض

 حالـة  ( 3300 )أن سـنة  ( 16 )اسـتمرت التـي التتبعیـة الدراسـة وأوضـحت نتـائج لـدیهن، الحیـاة

 األكثـر المؤشـر المقیـاس هـو البدانـة أو الـوزن زیـادة وأن تشخیصـها، الثـاني تـم النـوع بالسـكري مرضـیة

 فـي سـبب الكحـول وشـرب والتـدخین التغذیـة وسـوء الریاضـة قلـة المـرض، وأیًضـا حـدوث فـي أهمیـة

 إلـى تشـیر التـي الفرضـیة مؤكـدة الدراسـة نتـائج جـاءت الثـاني، النـوع اإلصـابة بالسـكري خطـر زیـادة

 أكثـر حیـاة نمـط بإتبـاع المـرض مـع التوافـق یمكـن الثـاني النـوع مـن السـكري حـاالت مـرض معظـم أن

 .ذات االهتمام النفسي واالجتماعي أخرى وریاضة وأمور صحة

 اإلكتئاب عالمات ظهور مدى معرفة الدراسةإلى هدفت (Pouwer&Snok,2001)دراسة بویر وسنوك 

 الذكور واإلناث من والعینة لدیهم، الدم في السكر نسبة في التحكم وعالقتها بمستوى السكري مرضى لدى

أسباب  لتوضیح خاص مقیاس الباحثان واستخدم السكري، من الثاني بالنوع ومریضة مریض 174 )(وعددهم

 السجالت الخاصة من المعلومات بعض الباحثان وأخذ المستشفى، في المرضى لدى القلق واالكتئاب

 لدى منه النساء أقوى لدى كانت والسكري اإلكتئاب بین اإلرتباطیة العالقة أن الدراسة عن بالمرضى،ونتج

 كل من واحدة وحالة لدى النساء، أربعة من حاالت ثالث كل في اإلكتئاب عالمات وجدت حیث الرجال،

  .وهذا دلیل واضح ان الذكور ال یوجد عندهم هذا االرتباط القوي مثل النساء الرجال من حاالت أربع

 لدى واالكتئاب القلق أعراض انتشار مدى معرفة إلى الدراسة هدفت حیث  (Lioyd,2000 )دراسة لیود 

 السكري مرضى من عینة الدراسة وتكونت الصحیة، العیاداتو  المستشفیاتالمنتفعین من مرضى السكري،

 واستخدم الجنسین، ومن عام  ( 18 )أكثر من وأعمارهم المستشفیات في الطبیة المراجعات ینتظرون الذین

 للتقاریر بالرجوع العینة أفراد متابعة على وعمل الباحث واالكتئاب، القلق أعراض یقیس مقیاس الباحث

 أفراد من  ( 28 %)حوالي أن تبین الدراسة نتائج ومن الدم لدیهم، في السكر مستویات على والتعرف الطبیة

 االكتئاب أعراض في مرتفعة الذكور نسبة كانت ولكن واالكتئاب، أعراض القلق في ارتفاع لدیهم كان العینة

 ترابط هناك أن لوحظ وقد الذكور، من أكثر اإلناث لدى مرتفعة كانت القلق بینما أعراض اإلناث من أكثر

 عالقة ایجابیة وجود أتضح كما اإلناث، على ینطبق ال بینما الذكور لدى السكري ومضاعفات بین االكتئاب

 .التي توصلت لها هذه الدراسة العینة أفراد لدى واالكتئاب القلق ومظاهر الجنسي الضعف بین

 لدى والمواجهة النفسي التوافق معرفة الدراسة هدفت(Willoughby et,al,2000) دراسة ویلوجبي 

 النساء المترددات من بالسكري مریضة ةأامر   ( 115 )من الدراسة عینة وتكونت السكري ، مریضات

 الشخصي التوافق وعالقته بمهارات المواجهة مهارات لتحدید مقیاًسا الباحث واستخدم العامة الصحة لعیادات

 والتوافق الشخصي المواجهة بین عالقة ارتباطیه هناك أن الدراسة نتائج ومن الباحث، إعداد من واالجتماعي
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 زاد كلما أفضل للمواجهة مهارات كانت كلما أنه العینة أظهرن أفراد أن حیث العینة، أفراد لدى واالجتماعي

ذا المریضات صحة على اإیجابً  ینعكس ذلك واالجتماعي، وأن الشخصي التوافق مستوى  مهارات قلت وإ

 .لدى المریضات واالجتماعي التوافق الشخصي مستوى قل المواجهة

 مرضى لدى النفسي التوافق بین العالقة على التعرف إلى الدراسة هدفت (Boey,1999 ) دراسة بوي 

  ( 101 )من الدراسة عینة وتكونت الصینیین، السكري مرضى من عینة على واالكتئاب وذلك السكري

 سنة  ) 75. (20نبی أعمارهم تراوحت  _ذكور ( 52 )و إناث  ( 49 )بواقع  السكري، مرضىمن  مریضا

 إعداد االكتئاب من أعراض لتحدید مقیاس الباحث استخدم طویلة، فترة منه یعانون سكري مرضى وهم

 السكري مرض لدیهم أفراد لیس من بكثیر أعلى لدیهم كانت االكتئاب أعراض أن الدراسة نتائج ومن فیرارو،

 اإلكتئاب أعراض من یعانون الذین أفراد العینة أن أیضا وتبین والوسیطة الدخیلة المتغیرات في التجانس مع

 بین دالة فروق جودو  عدم أیًضا اتضح كما مع المجتمع االندماج وصعوبة واالنطوائیة السلبیة لدیهم ینتشر

  .لدیهم االجتماعي والدعم مهارات المواجهة اختالف حیث من العینة أفراد

حیث قام بدراسة الكفاءة الذاتیة والجنس ومفهوم الذات  etal Fleming,)1998دراسة فلیمنج واخرون (

طالب وطالبة  332والقلق والخبرة السابقة على التحصیل في الریاضیات ، طبقت على عینة مكونة من 

جامعیین ، واظهرت النتائج وجود فروق بین الجنسین في مستوى القلق لصالج االناث ، ووجود عالقة 

  .موجبة بین مفهوم الذات والتحصیل الدراسي

  :السابقة الدراسات على التعقیب2.3

 المجتمعــات فــي وأجریــت متغیــرات،بعــض مــن ال تناولــت التــي الســابقة الدراســات عــرض بعــد أن تــم

  :التالیة المالحظات للباحث تبین واألجنبیة، العربیة

او  السكري ، او مفهوم الذات لدى مرضى  النفسي بالتوافق اهتمت التي السابقة الدراسات أهداف تعددت

 لدى النفسي التوافق  مستوى على التعرف إلى من هدفت فمنها لدى عینات اخرى من غیر المرضى،

 ومهارات كاالكتئاب ىأخر  ومتغیرات النفسي التوافق  بین العالقة لمعرفة هدفتمن  هاومن السكري، مرضى

معرفة  إلى ومنهاهدفت الذات أو قوة األنار بمتغی اهتمت أخرى ودراسات السكري، مرضى لدى المواجهة

 بمتغیرات األنا قوة عالقة على التعرفوالتوافق النفسي  ومنها من هدفت الى  العالقة بین مفهوم الذات

 عدة، بمتغیرات وعالقته السكر بمتغیر مرض اهتمت أخرى ودراسات السكري لدى مرضى واجتماعیة نفسیة

على  للتعرف كانت ومن الدراسات عام المرضى بشكل لدي النفسیة المشكالت على للتعرف كان فمنها

 أعراض وجود على التعرف إلى هدفت ودراسات فقط النساء لدى المتغیرات ببعض السكري مرض عالقة
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 ،ومنها من اهتم بمعرفة جودة الحیاة لدى مرضى السكري حیث فادت السكري لدى مرضى واإلكتئاب القلق

األهداف  من اختالف االستفاد الباحث وحاول الحالیة المناسبة للدراسة األهداف وضع فيالدراسات  هذه

 الدراسات في المستخدمة العینات تنوعت الحالیة وكذلك الدراسة وضع أهداف في السابقة للدراسات وتنوعها

 أفراد استخدم من فمنها أهدافها واختالف الدراسات لتعدد وذلك والجنس والنوعیة العدد حیث من السابقة

 األدوات عینة الدراسة الحالیة وأیضا تنوعت في اختیار الباحث استفادة التنوع ذلك ومن ،الجنسین من العینة

 السكري مرضى لدى النفسیة المشكالت عن للكشف نفسیة مقاییس ومنها  السابقة الدراسات في المستخدمة

 جودة الحیاة مقیاس العالمیة الصحة منظمة مقیاس استخدم ومنها المرضى لدى المواجهة مهارات ومقیاس

 في اختیار الباحث واستفاد الطبیة ، والتقاریر والكشف الطبي المخبریة بالفحوصات استعان من ومنها

من خالل االستعانة والقراءة  لهذه  الفلسطینیة للثقافة المالئم ومقیاس مفهوم الذات النفسي التوافق مقیاس

   .الدراسات

   : النتائج حیث من

 عن كشفت التي نتائج للدراسات وهناك متغیراتها و أهدافها باختالف تعددت السابقة الدراسات إن نتائج 

 بین ارتباطیه عالقة وجود ودراسات أظهرت عام بشكل السكري مرضى لدى التوافق سوء أعراض وجود

 منها وأیًضا الشخصیة في الدراسي وتغیرات التحصیل مثل أخرى ومتغیرات األنا قوة  الذات و مفهوم

 ،االجتماعي الدور وطبیعیة التعلیم ومستوى الحالة االجتماعیة منها عدة لمتغیرات تعزى فروق وضحت

 من ومنها  السكري مرض عن نفسیة ناتجة مشاكل وجود وضحت منهامنو ودرجة االكتئاب وجودة الحیاة 

 مبكًرا، الوفاة إلى یؤدي الذي العالجي النظام إتباع في واإلهمال السكري، مضاعفات مرض خطورة وضحت

 أظهرت من ومنها والنفسیة الجسدیة المشاكل من العدید تظهر المرض فترة طول أن دراسات أظهرت وهناك

 النفسي التوافق مقیاس تطبیق عند الباحث یفید النتائج تنوع هذه أن ،والذكورة اإلناث بین إحصائیا دالة فروق

  .السكري مرضى على مفهوم الذات ومقیاس

  

  

  



 
 

 

49 

  

  

  الفصل الثالث:

  الطریقة واإلجراءات. 3 

  منهج الدراسة 31.

  مجتمع الدراسة 32.

  عینة الدراسة 3.3

  أدوات الدراسة4.3

   مقیاس التوافق النفسي 31.4.

  مقیاس مفهوم الذات2.4.3

   إجراءات التصحیح  5.3

   متغیرات الدراسة 6.3

  الطریقة واإلجراءات 7.3

  المعالجة اإلحصائیة 8.3

  

  

  

  

  

  



 
 

 

50 

  

  

  الفصل الثالث

ـــ ـــــ ــــــــ ــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــ ــــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــ ــــــــ ــ ـ ــ ــ ــــــ ــ ــــــــ ــ ـــ ــ ــــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــ ــ ــــــــ ــ   ـــــ

  الطریقة واإلجراءات 3.

ـــــا ــــا وعینتهـ ــة، ومجتمعهــ ـــنهج الدراســــ ــفًا لمـــ ـــل وصــــ ــــذا الفصـــ ــمن هــ ــــفًا مفصـــــــًال  ،یتضــــ ــــي وصــ ا یعطــ ــ كمــــ

ــة اإل ــــ ــــــة والمعالجـــ ـــراَءات الدراســـ ــــ ــــذلك ِإجــ ــــــا، وكـــــ ــــدقهما وثباتهمـــ ــــ ـــــة وصـ ـــــا الدراســــ ــائیةَألداتــــ ــــ ــي  حصـــ ـــــ التــ

  یستخدمها الباحث في استخالص نتائج الدراسة وتحلیلها. 

  

  منهج الدراسة  1.3

، واإلجابة على األسئلة المحددة لمناسبته طبیعة هذه الدراسة االرتباطي الوصفيستخدم الباحث المنهج ا

تبعا لمتغیرات الدراسة  ،السكري  ىمرضلمعرفة العالقة ما بین التوافق النفسي ومفهوم الذات لدى وذلك 

   وتاثیرها.

  مجتمع الدراسة  2.3

ـــادات وكا ــي عیـــ ــــجلین فــــ ـــــكري المســ ـــــى السـ ــن مرضـ ـــــة مــــ ــــع الدراسـ ــــون مجتمــ ـــي یتكــ ــــة فـــ ــ ـــة الغــــــوث الدولی لـــ

ـــ ـــــ ـــفة اتمحافظــ ــــ ـــــوب الضـــ ــــ ــــددهم ( جنـ ـــــ ـــالغ عـ ــــ ــــام 1800البـــ ــــ ـــذه )2015() للعــ ــــ ــــع هـــ ـــــ ــم تجمیـ ــــ ــــث تــــ ــــ ، حیــ

ــیین  ــــ ــــائیین النفســ ــــع األخصــــ ـــاون مــــ ــــ ــــحیة بالتعـ ـــز الصــــ ــــ ــــــث للمراكـ ـــارة الباحــ ــــ ـــالل زیـ ـــــن خـــــ ــــائیة مـــ اإلحصــــ

ــز الصــــحیة داخــــل قــــرى  ــذه المراكــ ــوزع علــــى هــ الموجـــودین داخــــل هــــذه المراكــــز، حیــــث كــــان هــــذا العــــدد مــ

  . منطقة الخلیل التعلیمیةومخیمات ومدن 

  عینة الدراسة 3.3

ـــــة ( ــــة الدراســـ ـــــون عینــــ ــاً 180تتكـــ ــــ ـــكري ) مریضــ ـــى الســـــ ــن مرضـــــ ــــ ــــكلمــ ـــبته ( ، تشــــ ــا نســـــ ــــ ـــن 10مــ %) مـــــ

ـــوائیة ـــة العشـ ـــة العینـ ــارهم بطریقـ ــــم اختیــ ــة، ت ـــلي للدراســ ـــیطة المجتمــــع األصـ ــــرات الدراســـــة البسـ   تبعــــا لمتغی

ــق  ــة وتــــم تطبیــ ــل عیــــادة مــــن عیــــادات الوكالــ حیــــث تــــم تقســــیم االســــتبانات حســــب عــــدد المرضــــى فــــي كــ

ـــــة،  ــــام مختلفــ ــات وایـــ ـــي اوقـــــ ــــادات ، فـــ ــذه العیـــ ــل هـــــ ــیین داخـــــ ـــائیین النفســــ ـــاعدة االخصــــ ــتبانات بمســــ االســــ

ــة  ــــة الممثلــــ ـــع افــــــراد العینـ ــول الــــــى جمیــ ــن الوصـــ ـــــتمكن مــــ ــــك حتــــــى ن ـــا وذلـ ـــد المرضـــــى فیهـــ حســـــب تواجـــ

  ) یوضح ذلك.3.1الجدول(و  ،للمجتمع الكلي
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  لمستقلة.ا لمتغیرات الدراسة تبعاً ) توزیع أفراد عینة الدراسة الذین تم تحلیل استجاباتهم 1.3جدول رقم(

 النسبة المئویة العدد الفئة المتغیر

 46% 83  ذكر   الجنس 

 53.8% 97  أنثى

 7.7% 14 سنة فأقل 18 العمر  

 17.7% 32 سنة 35 -19

 74.4% 134 سنة فأكثر 36

 36.6% 66  مدینة مكان السكن 

 30.5% 55 قریة 

 32.7% 59 مخیم 

 41.1% 74  النوع األول  نوع اإلصابة

 58.8% 106  النوع الثاني 

 15.5% 28 سنة فأقل  فترة اإلصابة 

 41.1% 74 ) سنة6-2من(

 15% 27  ) سنة10_7من(

 28.3% 51فأكثر سنة               10من 

 67.2% 121 شیكل 2000أقل من  الوضع االقتصادي 

 23.3% 42 شیكل 2000-3000

 9.4% 17  شیكل 3000أكثر من 

 70% 126 ثانویة فأقل المؤهل العلمي  

 15% 27 دبلوم

 15% 27 بكالوریوس فأكثر
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  الدراسة : تاو أد 4.3

 :النفسي التوافق مقیاس 1.4.3 

ـــى ــــ ـــث علــ ــــ ـــالع الباحــ ــــ ـــد اطــ ــــ ــري و بعـ ـــــ ـــم  االدب النظــ ــــ ــــا تــ ـــــتخدمة فیهـــــ ـــــابقة واألدوات المســــ ــات الســــ ــــ الدراســ

إلــى  تهــدف فقــرة )80( مــن یتكــونالــذي   (2003)شــقیرالتوافــق النفســي  مــن إعــداد  مقیــاساســتخدام 

 واالنفعـالي، التوافـق الشخصـي التوافـق ( وهـي ،أبعـاد ألربعـة مقسـمة والفقـرات النفسـي التوافـق معرفـة

 ).الو  ، أحیانـاو  (بـنعم،علیهـا  ویجـاب ،)االجتمـاعي التوافـق األسـري، التوافـق ،) الجسـمي (الصـحي

  أي تنطبق ومتردد وال تنطبق. 

  التوافق النفسيصدق مقیاس أوال :  

ـــــث   ـــــام الباحـــ ـــ ــورته ق ــــ ـــي بصــ ــــ ـــق النفسـ ــــ ــــاس التوافـ ــــرض مقیــــ ــــاتذة بعــــ ـــن األســــ ــــ ــــة مـ ــى مجموعــــ ــــ ــ ــة، عل ــــ ــ    األولی

ــین ــــ ــددهم  المتخصصـ ــغ عـــــ ــــ ــــاعیین بلـ ــــیین واالجتمـــ ــا النفســـ ــــ ـــرة محكمـ ـــــد عشــــ ـــه) 11(احــ ــه لمراجعتــــ ــــ    ،وتحكیمـ

ــــم ( ــد مــــن صــــالحیة و  ,)1ملحــــق رق ــن فقــــرات  للتأكــ ــل فقــــرة مــ ــاس التوافــــق النفســــي،كــ مــــن  )،2ملحــــق( مقیــ

ـــرات ــــة فقـــ ــ ــــافة أی ــدیل أو إضــ ــذف أو تعــــ ـــى، أو حــــ ــوح المعنـــ ــــة، ووضــــ ـــــالمة اللغــ ـــیاغة وسـ ــة الصـــ  ،حیــــــث دقــــ

ـــــا،على  ــــاروا إلیهــ ــــي أشــ ــدیالت التـــ ــإجراء التعــــ ــــام الباحــــــث بـــــ ـــین قـــ ــات المحكمـــ ــــى اقتراحـــــ ـــالع علــ  وبعــــــد االطــــ

ـــي ــق النفســ ــیاغة التوافـــ ــر صـــ ــا مـــــع المحكمـــــین ، وتـــــم تغییـــ ـــاق علیهـــ ــ ـــاس التـــــي تـــــم االتف ــــارات المقیــ ــع عبـ  جمیـــ

ـــارات، ـــن العبــــ ــــر مــــ ــــبعض األخــ ــــذف الـــ ـــــم  حـــ ــــث، وتــ ـــیین والباحـــ ـــبح  وذوي االختصاصـــ ــــث أصــــ ـــــاس بحیـــ  مقیــ

  ).4ملحق رقم(  ) فقرة،60تكون من (ی ،بصورته النهائیة ق النفسيالتواف

  التوافق النفسي مقیاس ثانیا: ثبات 

 :النصفیة التجزئة بطریقة الثبات1. 

من مرضى السكري المنتفعین من عیادات وكالة الغوث  (20) من تتألف عینة على المقیاس تطبیق تم

 الكلي المقیاس بنود قسمة تم حیث النصفیة، التجزئة طریقة باستخدام الثبات معامالت حساب تم فقد الدولیة،

 ومجموع األول لقسما فقرات مجموع بین االرتباط معامل حساب وتم قسمین، االول فردي والثاني زوجي إلى

 وباستخدام)   ( 0.61 الطریقة بهذه للمقیاس لبیرسون االرتباط معامل بلغ فقد للمقیاس، الثاني القسم فقرات

 یتمتع المقیاس أن على كاف دلیل هذاو  )،0.76(   الثبات معامل أصبح المعدلة براون - سبیرمان معادلة

 تطبیق بعد األبعاد لهذه الثبات معامالت وجدت فقد ،أبعادأربعة  له المقیاس أن بماو  ،عالیة ثبات بدرجة

  .كبیرة وبدرجة ثابتة أنها ، وقد تبینبراون سبیرمان معادلة
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 ســبیرمان معادلــة تطبیــق وبعــد قبــلالتوافــق النفســي  ألبعــاد الثبــات معــامالت یبــین )2.3(الجــدول

 .المعدلة براون

  المعدل سبیرمان براونمعامل   بیرسون ارتباط معامل   البعادا

 0.70 0.54 الشخصي  واالنفعالي

 0.69 0.52 الصحي( جسمي)

 0.68 0.51 األسري

 0.68 0.50 االجتماعي

 0.76 0.61   التقییم الكلي

   (Alpha) ألفا- كرونباخ من خالل معادلة لثباتا .1

 وهـذا،  (0.77 )تسـاوي كرونبـاخ ألفـا قیمـة أن وجـد حیـث الثبـات، لقیـاس الفـا خكرونبـا معامـل حسـاب

 مقیــاس أن بمــاو  ومرتفــع، عــال ثبــات بمعامــل یتمتــعالتوافــق النفســي  مقیــاس أن علــى كــاف دلیــل

 كانــتو  كبیـرة وبدرجـة ثابتـة لألبعــاد الثبــات معــامالت أن وجـد فقـد أبعـاد أربعـة لدیــه التوافـق النفسـي

  یوضح ذلك. (3.2) رقم الجدول كما في 

  التوافق النفسي. مقیاس ألبعاد )كرونباخ ألفا معامل (الثبات معامالت) 3.3 (جدول

  معامل كرونباخ الفا    االبعاد

  0.74 الشخصي  واالنفعالي

 73 .0 الصحي( جسمي)

  0.72 األسري

 0.72 االجتماعي

 0.77   التقییم الكلي
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  مقیاس مفهوم الذات:   2.4.3

ـــــتخدام  ــم اســـ ــــ ـــا تــ ــــ ــــتخدمة فیهـ ـــــابقة واألدوات المســــ ـــات الســـ ــــ ــى الدراسـ ــــ ــ ــــــث عل ــــــالع الباحــ ــد اطــ ــــ ـــــاسبعــ   مقیـــ

ـــذات ( ـــوم الـ ـــي (و تنســــي) لمفهـ ـــحة النفســــیة تنسـ ـــل قســــم الصـ ـــذا المقیــــاس فــــي األصـ ــع هـ ـــد 1955وضــ ) وقـ

ـــــى  ــــالي علـــ ـــــكله الحــــ ـــــي شـــ ـــــویره فـــ ـــــم تطـــ ــــتس(تـــ ــــ ــــام ف ــــ ــــد ولی ــــــة(عالوي 1965یــــ ــــورته العربیــ ــــد صــــ )، وأعــــ

ــــمعون، ــــا،  ،) 165 -160:  1983وشــ ــــي غالبــ ــ ــــق عل ــ ــــا، ال ینطب ــــى تمامــ ــ ــــق عل ــ ــــا: ال ینطب ـــــاب عنهــ ویجـ

  غالبا،  ینطبق علي تماما. أحیانا أخرى، ینطبق علي ینطبق أحیانا وینطبقال 

   :مفهوم الذات صدق مقیاسأوال : 

ـــث   ــــ ــام الباحــ ــــ ــورته قـــ ــــ ـــــذات بصـــ ـــــوم الــــ ــاس مفهــــ ـــــ ــــــرض مقیــ ــــاتذة بعـــ ــــ ــن األسـ ــــ ـــة مـــ ــــ ــــى مجموعــ ــــ ـــة، علـ ــــ األولیــ

ــین ــــ ـــددهم   المتخصصـ ــغ عــــ ـــــاعیین بلـــــ ــــیین واالجتمــ ــاالنفســـ ــــ ـــرة محكمـ ـــــد عشــــ ـــه) 11(احــ ــه لمراجعتــــ ــــ  ،وتحكیمـ

ـــم ( ــ ــق رق ـــرة مـــــن فقـــــرات و  ،)1ملحـــ ــ ــــل فق ــذات،للتأكـــــد مـــــن صـــــالحیة كـ ـــاس مفهـــــوم الـــ ــ ــــن  )،3ملحـــــق( مقی مـ

ـــرات ــــة فقـــ ــ ــــافة أی ــدیل أو إضــ ــذف أو تعــــ ـــى، أو حــــ ــوح المعنـــ ــــة، ووضــــ ـــــالمة اللغــ ـــیاغة وسـ ــة الصـــ  ،حیــــــث دقــــ

ـــــا،على  ــــاروا إلیهــ ــــي أشــ ــدیالت التـــ ــإجراء التعــــ ــــام الباحــــــث بـــــ ـــین قـــ ــات المحكمـــ ــــى اقتراحـــــ ـــالع علــ وبعــــــد االطــــ

ـــــذات، ـــوم الـ ــــاس  مفهـــ ــ ـــــیاغة وتــــــم تغ مقی ــــر صـ ـــــع ییــ ــا مـ ــاق علیهــــ ــــ ـــــم االتف ــــي تـ ــارات المقیــــــاس التــ ـــع عبــــ جمیـــ

ـــارات ــــن العبــ ــر مـ ـــبعض األخـــ ـــم  حـــــذف الــ ــ ـــث، وت ــــیین والباحــ ــــین وذوي االختصاصـ ـــث أصـــــبح ،المحكمـ  بحیــ

ــذات النفســــي مقیــــاس ــة مفهــــوم الــ ـــون مــــن (ی ،بصــــورته النهائیــ ــة، ) فقــــرة،50تكـ ــ ــا تناســــب مــــع العین  وذلــــك بمــ

  ).5ملحق رقم(

  مفهوم الذات  مقیاسثانیا: ثبات 

 :النصفیة التجزئة بطریقة الثبات1.

من مرضى السكري المنتفعین من عیادات وكالة الغوث  (20) من تتألف عینة على المقیاس تطبیق تم

 الكلي المقیاس بنود قسمة تم حیث النصفیة، التجزئة طریقة باستخدام الثبات معامالت حساب تم فقد الدولیة،

 الثاني النصف فقرات ومجموع األول النصف فقرات مجموع بین االرتباط معامل حساب وتم نصفین إلى

 - سبیرمان معادلة وباستخدام)  ( 0.57 الطریقة بهذه للمقیاس لبیرسون االرتباط معامل بلغ فقد للمقیاس،
  .عالیة ثبات بدرجة یتمتع المقیاس أن على كاف دلیل هذا)،و 0.74(   الثبات معامل أصبح المعدلة براون

   (Alpha) ألفا- كرونباخ معادلة من خالل لثباتا1.

 ألفامعامل   قیمة أن وجد ما تم حساب الثبات باستخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا حیث 

  .ومرتفع عال ثبات بمعامل یتمتعمفهوم الذات  مقیاس أن على كاف دلیل وهذا،  (0.75) تساوي كرونباخ
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  التصحیح :إجراءات  5.3  

ـــث بتصـــــحیح  ــام الباحــ ـــ ــــذاتق ـــوم الـ ــي ومفهــ ـــــق النفســـ ـــي التواف ـــم  مقیاســ ـــة، حیـــــث تــ ــــق اإلجابـــــة النموذجیــ وفـ

ــــاب  ــــدرجات احتسـ ــــة الـ ـــل إجابـ ــي (لكــ ـــــاس لیكـــــرت الخماســـ ــدةحســـــب مقی ـــــق بشـــ ـــق ،أواف ـــد ،أوافــ ــر  ،محایــ غیـــ

ــق ــــدة ،موافـــ ـــي التـــــدریج غیـــــر موافـــــق بشـ ــــر موافـــــق بشـــــدة)، حیـــــث أعطــ ـــدة)، و  غیـ ـــة واحــ ـــر موافـــــق(درجــ  غیــ

ــــس درجـــــات)،مع ( ـــات)، وأوافـــــق بشـــــدة ( خمـ ــــع درجــ ـــق( أربـ ــ ــات)، وأواف ـــــالث درجـــ ـــان)، ومحایـــــد ( ث ــ درجت

  مراعاة العبارات السلبیة وعكس درجاتها.    

  الطریقة واإلجراءات 6.3

  تم تطبیق الدراسة وفقًا لإلجراءات اآلتیة:

 الدراسة. تاو مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة لالستعانة بها في إعداد مسودة أد •

ــداد أد • ــــ ــم إعـــ ــــ ــدقهما تاو تـــ ــــ ــن صـــ ـــــ ــــد مــ ــین، والتأكـــــ ــــ ـــى المحكمـــ ـــهما علــــــ ــــ ــــة، وعرضــ ــــا  الدراســـــ ــــ ومالئمتهمـ

  ألغراض الدراسة.

ــوم  • ـــق النفســـــي ومفهـــ ــ ــــاس التواف ــــب اللغویـــــة لفقـــــرات مقیـ ـــدیل التراكیـ ــن تعــ ـــبة مـــ ــدیالت المناســ ــراء التعـــ إجـــ

 الذات.

ـــى  • ـــة علــ ــق الدراســ ـــهیل مهمـــــة الباحـــــث فـــــي تطبیـــ ــا لتسـ ـــات العلیـــ ـــاب رســـــمي مـــــن عمـــــادة الدراســ أخــــذ كتــ

ــوث  ـــة الغـــــ ــادات وكالــــ ــــ ـــــن عیـ ــین مــ ــــ ــكري المنتفعـ ــــ ــى السـ ــــ ــي مرضـ ــــ ــة فـ ــــ ــــــةالدولیـ ــــــل التعلیمیـ ــة الخلیـ ــــ ،  منطقـ

 )(5ملحق

ــة • ــــ ــــات المعنیــــ ــــ ــــن الجهــ ــــ ـــة مــ ـــــ ـــــق الدراســ ــــ ـــــمي لتطبیـ ــــ ــى اإلذن الرسـ ــــ ــــــول علــــ ــحة،الحصــــ ــــ ـــدیر الصــــ ـــــ  ، مــ

  .)6ملحق(

ــــــ • ــــد مجتمـ ــــمل تحدیـــ ــــذي شـــ ـــة والـــ ـــــوث ع الدراســــ ــة الغــ ـــــادات وكالـــــ ــــن عیــ ـــــین مـــ ـــــكري المنتفعــ ــى الســ مرضـــــ

  .)مریض سكري1800والبالغ عددهم (منطقة الخلیل التعلیمیة الدولیة في 

  مریض سكري خارج حدود العینة. (20)اختیار عینة استطالعیة قوامها  •

ـــتطالعیة  • ـــة االســ ـــي ومفهـــــوم الـــــذات علـــــى العینــ ــق النفســ ـــاس التوافـــ ــات لمتطبیـــــق مقیــ ــة مســـــتوى الثبـــ عرفـــ

  لهذه االستبانات.

ـــــوائي • ــــكل عشـ ـــــة بشــ ــــع الدراسـ ـــــن مجتمــ ــــة مـ ـــــت( اختیــــــار العینــ ـــي بلغـ ـــى 180والتـــ ــــن مرضـــ ـــــا مــ ) مریضـ

 .منطقة الخلیل التعلیمیةالمنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیة في  السكري
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ــق أداة • ـــة خـــــالل شـــــهر تطبیـــ ــام  الدراســ ـــن العـــ ــاني مــ ــانون ثـــ ــة التوافـــــق )، 2015(كـــ النفســـــي ومفهـــــوم درجـــ

 واستعادة االستبیانات. الذات،

ـــــحیح  • ـــم تصـ ـــحیح: تـــ ــــإجراءات التصـــ ــام بــ ـــــذات،القیــــ ـــوم الـ ـــــي ومفهـــ ـــق النفسـ ــاس التوافـــ ــــ ــ مقی ـــق نمــــ ذج و وفـــ

 التصحیح. 

ـــــیالت اإل • ــــراء التحلــــ ــــ جـ ــوب وإ ــــ ــا للحاســـ ــــ دخالهـــ ـــــات وإ ـــغ البیانــــ ــــ ـــــائیةتفریــ ـــــرزم  حصــــ ــــ ــامج ال ــــ ـــتخدام برنـــ ــــ باســ

 ).SPSSللعلوم االجتماعیة (  حصائیةاإل

 النتائج والخروج بالتوصیات والمقترحات لدراسات مستقبلیة.تفسیر  •

  متغیرات الدراسة 7.3

 :المتغیرات المستقلة 1.7.3

    .الجنس:  وله مستویان ( ذكر، أنثى) •

               .فأكثر سنة) 36) سنة، و 35-19سنة فأقل، ومن (18: وله ثالثة مستویات (العمر •

           .: وله ثالثة مستویات( مدینة،  قریة،  مخیم) مكان السكن •

ـــوع األول(  • ـــــتویان (النـــ ــابة : ولــــــه مسـ ـــوع اإلصــــ ـــولیننـــ ــوع الثاني(، )المعتمــــــدعلى االنســـ ــــدالنــــ على المعتمــ

  ).حبوب السكر

ــــنة فأقــــــل • ـــــة مســــــتویات (ســ ــه أربعـ ـــابة: ولــــ ـــرة اإلصـــ ـــــن()فتـــ ـــــن(6-2،  مـ ـــــنة، مـ ــــن 10_7) سـ ــــنة، مــ ) ســ

                 .فأكثر سنة) (10

ـــل مــــــن ا • ــة مســــــتویات( أقـــ ــــه ثالثــــ ـــع االقتصــــــادي : ولــ ــن 2000لوضـــ ــیكل، مــــ ـــیكل، 3000-2000شــــ شـــ

  .شیكل)3000أكثر من 

 وله ثالثة مستویات( ثانویة فأقل،  دبلوم،  بكالوریوس فأكثر)  المؤهل العلمي: •

  المتغیرات التابعة : 2.7.3

  تقدیر درجة التوافق النفسي  •

 تقدیر درجة مفهوم الذات  •

  : حصائیةالمعالجة اإل 8.3
ــام  ـــة اإلقــ ــائیةالباحـــــث بالمعالجــ ــتخدام اإلحصــــاء الوصـــــفي  حصــ ــة باســـ ــن أســـــئلة و الالزمـــ تمـــــت اإلجابــــة عـــ

  للبیانات باألسالیب اآلتیة :  حصائیةالدراسة من خالل المعالجة اإل
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  أسالیب المعالجة اإلحصائیة التي اتبعت في تقنین أدوات الدراسة :أوًال : 

 األعداد والنسب المئویة.استخراج 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة. 

ـــاق الــــــداخلي ــاب معامــــــل االتســـ ــــا (حســــ ــاخ ألفــ ــل كرونبــــ ــن حــــــالل معامــــ ــات مــــ ــــن الثبــــ ـــاب ) للتحقــــــق مــ حســـ

ـــاط بیرســــون ـــة وكــــذلك ا (Pearson correlation)معامــــل ارتبـ ــق التجزئـ ــن طریــ ــــات عــ لتحقــــق مــــن الثب

 ذلك بمعادلة سیبرمان براون.) وتعدیل (Split –Halfالنصفیة 

ــة اإل ــــ ـــــالیب المعالجـ ـــًا: أســـ ــــ ــــائیةثانی ـــــار  حصــــ ـــة واختبـــ ــــئلة الدراســـــ ــــن أســـ ـــة عــــ ــــ ـــي اإلجاب ـــت فـــــ ــــي اتبعـــــ التـــ

  فرضیاتها: 

ــي بنــــاء علــــى قیمــــة المتوســــط الحســــابي لكــــل فقــــرة لتحدیــــد  ــاح األتــ درجــــة التقــــدیر، وقــــد تــــم اعتمــــاد المفتــ

   ، وذلك لمقیاس التوافق ومفهوم الذات.الدرجة

  التقییم  المتوسط 

  منخفضة  )2,33( إذا كان المتوسط الحسابي أقل أو یساوي

  متوسطة    )3,67 (وأقل من)2,33(  إذا كان المتوسط الحسابي أكبر من 

  مرتفعة   5وأقل من  )3,67 (إذا كان المتوسط الحسابي اكبر من 

   :التحلیلیة حصائیةفرضیات الدراسة عن طریق االختبارات اإلثالثا: اختبار 

تحلیـــل التبـــاین واختبـــار   )،Independent Samples Test(مســـتقلتین للمجمـــوعتین )tاختبـــار(

ــدر الفـــروق ) One – Way Anovaاألحـــادي ( ـــار  ،لمعرفـــة مصـ لمعرفـــة  )Scheffe((واختب

ــروق ــــ ــــذه الفــ ـــاه هــــ ـــرزم اإلاتجـــــ ــــ ـــــامج الـ ـــتخدام برنـــ ــــ ــوب باسـ ـــــ ــــتخدام الحاسـ ــــــك باســــ ــــائیة، وذلــ ــــوم  حصــــ للعلــــ

  ).SPSSاالجتماعیة (
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 الفصل الرابع

  . نتائج الدراسة 4

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول1.4

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني   2.4

  الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال   3.4

  الرابع  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  4.4

  الخامس  المتعلقة باإلجابة عن السؤال النتائج  5.4
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 الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة 4  

وتحلیـــل اســـتجابات  ،یتنـــاول هـــذا الفصـــل وصـــفًا لنتـــائج الدراســـة التـــي توصـــل إلیهـــا الباحـــث، بعـــد تصـــحیح

  أسئلتها وفرضیاتها.، مصنفة حسب تسلسل التوافق النفسي ومفهوم الذاتمجموعة الدراسة على مقیاس 

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:1.4 

المنتفعـــین مـــن عیـــادات وكالـــة  الســـكري ىالتوافـــق النفســـي لـــدى مرضـــ مســـتوى مـــانـــص الســـؤال األول:

 ؟منطقة الخلیل التعلیمیةالغوث الدولیة في 

ــابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة الســـتجابات  ــذا الســـؤال: تـــم حســـاب المتوســـطات الحسـ مرضـــى لإلجابـــة عـــن هـ

  ) یوضح ذلك. 1.4والجدول (التوافق النفسي على مقیاس السكري 

مرتبـة تنازلیـا حسـب  منطقـة الخلیـل التعلیمیـةالسـكري فـي  ىدرجة التوافـق النفسـي لـدى مرضـ) 1.4الجدول(

 االنحرافات المعیاریة.المتوسطات الحسابیة و 

  

المتوسط  البعد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

النسبة 

 المئویة

 التقییم

 ةمرتفع 77.3% 0.474 3.865 التوافق االجتماعي

 ةمرتفع 75.4% 0.485 3.77 التوافق األسري

 متوسطة 72.5% 0.434 3.628 التوافق الشخصي واالنفعالي  

 متوسطة 63.2% 0.439 3.160 )التوافق الصحي( جسمي

 ةمرتفع 74.4% 0.161 3.724 التقییم الكلي 

ــدول (ی   ــح مــــــن الجـــ ـــ) أن متوســــــطات 1.4تضـــ ــدى مرضـــ ــــق النفســـــي لــــ ــات فــــــي  الســـــكري ىالتوافــ محافظــــ

ــــة ـــــفة الغربیــــ ــــوب الضـــ ــــة ( جنــــ ــــــة الكلیــــ ـــى الدرجــ ــــ ـــــاري (3.724علـ ـــــراف معیـــ ـــــي ذات 0.161) وانحـــ )، وهـــ

ــــة م ـــةدرجـــ ـــطات رتفعــــ ــــي ، وأن متوســــ ـــــق النفســـ ـــاد التوافــ ـــــيأبعــــ ـــــاعي :هــ ــــق االجتمــ ـــــابي التوافـــ ـــط حســ بمتوســــ
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ــــاري (3.865( ـــــراف معیــــ ــة م ،)0.474) وانحــ ــــ ـــــي ذات درجـ ـــــةوهـــ ـــــم ،رتفعـــ ـــــق ثـــ ـــري  التوافــ ـــط األســـــ بمتوســـــ

ــــابي ( ـــاري(3.77حســــ ــــ ـــراف معیـ ــة م ،)0.485) وانحـــــ ــــ ــــي ذات درجــ ــةوهــــ ــــ ــمرتفعــ ـــــ ــــي ، ثـ ـــق الشخصــــ ــــ  التوافـ

ــــالي ـــــابي ( ،واالنفعـــ ـــط حســ ــاري( )3.628بمتوســــ ــــ ـــراف معیـ ـــة  ،)0.434وانحـــــ ــي ذات درجــــ ــــ ـــــطةوهـ ، متوســـ

ــمي ـــــحي( جســــ ـــــق الصـ ـــم التوافـ ـــــابي() ثـــ ــــط حسـ ــاري (3.160بمتوســ ـــــراف معیــــ ــي ذات  ،)0.439) وانحـ وهــــ

  توسطة.درجة م

، التوافق النفسيمقیاس ألبعاد كما تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة 

  .) یوضح ذلك2.4وترتیبها تنازلیا، والجدول (

التوافق الشخصي  بعدالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات  )2.4الجدول(

  . مرتبة تنازلیاً  واالنفعالي

  

رقم   الرتبيالرقم 

 الفقرة الفقرة

 المتوسط

 الحسابي
االنحــــــــــــراف 

 المعیاري 

النســــــــــــــــبة 

 المئویة 

  التقییم

 مرتفعة 878% 0.81 4.39 أنا  قریب من هللا في العبادة 9 1

 مرتفعة 87.60% 0.61 4.38 أشعر أن لدي  ثقة في نفسي بدرجة كافیة 1 2

 مرتفعة 85.40% 0.74 4.27 أحب اآلخرین وأتعاون معھم 8 3

 مرتفعة 82.10% 0.88 4.10 أشعر أنني شخص لھ فائدة ونفع في الحیاة 4 4

 مرتفعة 0.82% 0.83 4.08 أتطلع لمستقبل مشرق 5 5

 مرتفعة 81.50% 0.91 4.07 أنا قادر على مواجھة مشكالتي بقوة وشجاعة 3 6

 مرتفعة 79% 0.87 3.95 أشعر إنني متفائل بصفة عامة 2 7

 مرتفعة 78.20% 0.87 3.91 أنا ناجح ومتوافق مع الحیاة 10 8

 مرتفعة 76.30% 1.07 3.81 أشعر بالراحة النفسیة والرضا في حیاتي 6 9

أنني شخص محظوظ في الدنیاأ أشعر  7 10  متوسطة %72.80 1.03 3.64 

 متوسطة 72.80% 1.04 3.64 شعر بالقلق من حین ألخر 12 11

 متوسطة 72.70% 1.10 3.63 أعتبر نفسي عصبي المزاج 13 12

 متوسطة 72.20% 0.94 3.61 حیاتي مملوءة بالنشاط والحیویة معظم الوقت 15 13

المواقف المؤلمة من خالل أمیل إلى أن أتجنب  14 14
 الھرب منھا

 متوسطة %68.20 1.13 3.41

 متوسطة 58.60% 1.16 2.93 أشعر بالیأس وتھبط ھمتي بسھولة 11 15
 

الكليالتقییم    متوسطة %72.5 0.434 3.628 



 
 

 

61 

في  السكري ىلدى مرض األول: التوافق الشخصي واالنفعالي البعد) أن متوسطات 2.4تضح من الجدول(ی

، متوسـطة)، وهـي ذات درجـة 0.43) وانحـراف معیـاري (3.62( التقیـیم الكلـيعلـى  منطقة الخلیل التعلیمیة

ویلیه  ،" أنا قریب من اهللا في العبادة "والتي تنص:  ،)9) هو للفقرة رقم (4.39أن أعلى متوسط حسابي (و 

 "، ثقة في نفسي بدرجة كافیـةأشعر أن لدي   ") والتي تنص 1) وهو للفقرة رقم (4.39المتوسط الحسابي (

ذات  وهي ،"أحب اآلخرین وأتعاون معهم") والتي تنص 8) وهو للفقرة رقم (4.27ویلیه المتوسط الحسابي (

أشـعر بالیـأس وتهـبط  "والتـي تـنص ،)11) هـو للفقـرة رقـم (2.93وأن أدنى متوسـط حسـابي ( ،درجة مرتفعة

   .توسطةذات درجة مي وه " همتي بسهولة

ــدول( ــبة المئویــــة لفقـــرات  )المتوســــطات3.4الجـ ــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة والنسـ  التوافقالبعــــد الثــــاني:الحسـ

  . مرتبة تنازلیاً  الصحي( الجسمي)

  

الرقم 

 الفقرة رقم الفقرة  الرتبي

 المتوسط

 الحسابي
االنحــــــــــــراف 

 المعیاري 

النســـــــــــــبة 

 المئویة 

  التقییم

 مرتفعة 80.10% 0.94 4.00 أنا راض عن مظھري الخارجي  18 1
 مرتفعة 76.50% 0.91 3.82 أعطي نفسي قدراً من االسترخاء والراحة  20 2
 مرتفعة 74.50% 0.96 3.72 تساعدني صحتي على مزاولة األعمال بنجاحي 19 3
 متوسطة 72.40% 1.04 3.62 أشعر بحاالت برودة أو سخونة 23 4

 متوسطة 71.80% 1.02 3.59 أشعر بصداع أو ألم في رأسي من وقت آلخر  22 5

 متوسطة 71.50% 0.97 3.57 أتمتع بصحة جیدة وأشعر بأني قوي البنیة  17 6

 متوسطة 71.40% 0.98 3.57 لدي قدرات ومواھب متمیزة 16 7

 متوسطة 70.10% 1.06 3.50 أشعر باإلجھاد وضعف الھمة من وقت آلخر 25 8

أمارس أعطي نفسي قدراً كافیا من النوم ( أو  21 9
 ریاضة ) للمحافظة على صحتي

 متوسطة %69.70 1.07 3.48

 متوسطة 66% 1.17 3.34أتصبب عرقا ( أو ترتعش یداي )عندما أقوم بعمل  26 10

 متوسطة 66.50% 1.21 3.32 أشعر بالنسیان وعدم القدرة على التركیز 30 11

 متوسطة 66% 1.13 3.3 أشعر أني قلق وأعصابي غیر متزنة 27 12
 متوسطة 63.80% 1.12 3.19 أعاني من مشاكل واضطرابات األكل  24 13

 متوسطة 62.30% 1.09 3.11 أعتقد أن اآلالم تجعلني عاجزاً عن مزاولة العمل  28 14

 متوسطة 50.30% 1.19 2.51 أشعر بصعوبة في النطق والكالم  29 15
 

 متوسطة 63.2% 0.439 3.160 التقییم الكلي 

 السـكري ىلـدى مرضـ المحور الثاني:التوافق الصحي ( الجسـمي)) أن متوسطات 3.4من الجدول ( تضحی

)، وهــي ذات 0.43) وانحــراف معیــاري (3.16علــى الدرجــة الكلیــة ( محافظــات جنــوب الضــفة الغربیــةفــي 
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" أنـــا راض عـــن والتـــي تـــنص: ،)18) هـــو للفقــرة رقـــم (4.00أن أعلـــى متوســـط حســـابي (و ، متوســـطةدرجــة 

أعطــي نفســي  ") والتــي تــنص 20) وهــو للفقــرة رقــم (3.82ویلیــه المتوســط الحســابي ( ،"مظهــري الخــارجي 

ــترخاء والراحـــة  ــرة رقـــم (4.27ویلیـــه المتوســــط الحســـابي ( "،قـــدرًا مـــن االســ  ") والتـــي تــــنص 19) وهـــو للفقــ

وأن أدنــى متوســط حســابي  ،ذات درجــة مرتفعــة وهــي ،" تســاعدني صــحتي علــى مزاولــة األعمــال بنجــاحي

والمتوســـط الحســـابي  ،"أشـــعر بصـــعوبة فـــي النطـــق والكـــالم  "والتـــي تـــنص  ،)29) هـــو للفقـــرة رقـــم (2.51(

والمتوسـط   ،"أعتقد أن اآلالم تجعلني عاجزًا عن مزاولة العمـل  ") والتي تنص28) وهو للفقرة رقم (3.11(

( سـوء هضـم،  ني مـن مشـاكل واضـطرابات األكـلأعـا "والتي تنص ،)24) وهو للفقرة رقم (3.19الحسابي(

  ذات درجة متوسطة.ي وه "،فقدان شهیة، شره عصبي)

التوافق  البعد الثالث:) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات 4.4الجدول(

  . مرتبة تنازلیاً  األسري

الرقم 

الرتب

  ي

رقم 

 الفقرة الفقرة

 المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري 

النســــــــــــبة 

 المئویة 

  

  التقییم

فعاالً وھام في أسرتي    33 1  مرتفعة %85.20 0.86 4.26 أشعر بأن لي دوراً 
 مرتفعة %84.80 0.9 4.24 أحرص على مشاركة أسرتي أفراحھا وأحزانھا  42 2
 مرتفعة %84.4 0.80 4.22 أفضل أن أقضي معظم وقتي مع أسرتي 34 3
 مرتفعة %84.2 0.83 4.21 أنني متعاوناً مع أسرتي أشعر 31 4
 مرتفعة %84.20 0.92 4.21 أشعر بالسعادة في حیاتي األسریة 32 5
 مرتفعة %83.70 0.85 4.18 یقف أفراد أسرتي بجواري عندما أتعرض لمشكلة 37 6
 مرتفعة %83.60 0.93 4.18 أشعر أن عالقتي مع أفراد أسرتي وثیقة وصادقة  43 7
 مرتفعة %83.40 0.88 4.17 آخذ حقي من الحب والعطف والحنان واألمن من أسرتي 35 8
 مرتفعة %83 0.95 4.15 أنا محبوب كم أفراد أسرتي  44 9

 مرتفعة %77.50 0.96 3.87 تشجعني أسرتي على إظھار ما لدي من قدرات ومواھب 36 10
 مرتفعة %77.50 1.09 3.87 تشجعني أسرتي على تبادل الزیارات مع األصدقاء   38 11
 متوسطة 58.1.% 1.31 2.90 أشعر بالقلق والخوف داخل أسرتي  45 12
 متوسطة %54.40 1.35 2.72 أعاني من مشاكل داخل أسرتي  41 13
 متوسطة %51.60 1.26 2.58 أشعر أن أسرتي تعاملني على أني طفالً صغیراً  40 14
 متوسطة %47.10 1.31 2.35 أتمنى أن تكون لي أسرة غیر أسرتي  39 15
 ةمرتفع 75.4% 0.48 3.77  التقییم الكلي  

منطقـــة الخلیـــل فـــي  الســـكري ىلـــدى مرضــ األســـريالتوافـــق  بعــد ) أن متوســـطات4.4تضــح مـــن الجـــدول (ی

ـــاري (3.77علـــى الدرجـــة الكلیـــة ( التعلیمیـــة ــراف معی ــي ذات درجـــة م)، 0.48) وانحـ ــةوهـ أن أعلـــى و ، رتفعـ
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 ،"أشـعر بـأن لـي دورًا فعـاًال وهـام فـي أسـرتي "والتـي تـنص:  ،)33) هو للفقـرة رقـم (4.26متوسط حسابي (

حـرص علـى مشـاركة أسـرتي أفراحهـا أ ") والتي تـنص 42) وهو للفقرة رقم (4.24ویلیه المتوسط الحسابي (

أفضــل أن أقضــي معظــم  ") والتــي تــنص34وهــو للفقــرة رقــم () 4.22ویلیــه المتوســط الحســابي ( "،وأحزانهـا 

والتـي  ،)39) هو للفقـرة رقـم (2.35وأن أدنى متوسط حسابي ( ،ذات درجة مرتفعة وهي ،"وقتي مع أسرتي

) والتــي 40) وهــو للفقــرة رقــم (2.58والمتوســط الحســابي ( ،" أتمنــى أن تكــون لــي أســرة غیــر أســرتي "تــنص

) وهـــو للفقـــرة رقـــم 2.72والمتوســـط الحســـابي( ،" علـــى أنـــي طفـــًال صـــغیراً  أشـــعر أن أســـرتي تعـــاملني "تــنص

  ذات درجة متوسطة.ي وه "،أعاني من مشاكل داخل أسرتي "والتي تنص ،)41(

  جتماعي االالتوافق  بعد) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات 5.4الجدول(

  . ازلیاً تن مرتبة

الرقم 

  الرتبي
رقم 

 الفقرة الفقرة
 المتوسط

 الحسابي

االنحــــــراف 

 المعیاري 

النســـــــــــــــــبة 

 المئویة 

  التقییم

 مرتفعة 84.50% 0.93 4.22 أحاول الوفاء بوعدي مع اآلخرین 59 1
أحرص على حقوق اآلخرین بقدر حرصك على  51 2

 حقوقك
 مرتفعة %83.60 0.77 4.18

 مرتفعة 83.50% 0.79 4.17 استمتع بمعرفة اآلخرین والجلوس معھم 56 3
 مرتفعة 82.50% 0.87 4.12 أشعر بالوالء واالنتماء ألصدقائي 58 4
تربطني عالقات طیبة مع الزمالء وأحرص على  50 5

 إرضائھم 
 مرتفعة %82.20 0.78 4.11

أفكر قبل أن أقدم على عمل قد یضر بمصالح  53 6
 اآلخرین 

 مرتفعة %82 0.98 4.1
 مرتفعة 81.80% 0.85 4.09 زمالئي وأعمل بھ إذا صائباً أحترم رأي  57 7
أجد متعة كبیرة في تبادل الزیارات مع األصدقاء  52 8

 والجیران 
 مرتفعة %81.60 0.88 4.08

أحرص على المشاركة االیجابیة االجتماعیة مع  46 9
 اآلخرین

 مرتفعة %81.50 0.82 4.07
 مرتفعة 81.20% 0.88 4.06 المحددأعتذر لزمیلي إذا تأخرت عن الموعد  49 10
 مرتفعة 77.80% 0.91 3.89 أشعر بتقدیر اآلخرین ألعمالي وانجازاتي 48 11
 مرتفعة 73.60% 0.98 3.68 أتمنى أن أقضي معظم وقت فراغي مع اآلخرین 47 12
 متوسطة 61.30% 1.16 3.06 یصعب علي الدخول في منافسات مع اآلخرین  55 13
 متوسطة 60.80% 1.32 3.04 إسداء النصح  لزمیلي خوفاً من أن یزعل أتخلى عن 60 14
 متوسطة 55.50% 1.28 2.77 أفتقد الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخرین 54 15
 ةمرتفع 77.3% 0.47 3.86 التقییم الكلي  

 محافظـــاتفـــي  الســـكري ىمرضـــ بعـــد التوافـــق االجتمـــاعي لـــدىمتوســـطات ) أن 5.4تضـــح مـــن الجـــدول (ی

أن و ، رتفعة)، وهي ذات درجة م0.47) وانحراف معیاري (3.86على الدرجة الكلیة ( جنوب الضفة الغربیة
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 " أحــاول الوفــاء بوعــدي مــع اآلخــرین "والتــي تــنص:  ،)59) هــو للفقــرة رقــم (4.22أعلــى متوســط حســابي (

اآلخــرین بقــدر  أحــرص علــى حقــوق ") والتــي تــنص 51) وهــو للفقــرة رقــم (4.18ویلیــه المتوســط الحســابي (

اســـتمتع  ") والتـــي تـــنص 56) وهـــو للفقـــرة رقـــم (4.17ویلیـــه المتوســـط الحســـابي ( "، حرصـــك علـــى حقوقـــك

) هـو للفقـرة 2.77وأن أدنـى متوسـط حسـابي ( ،ذات درجـة مرتفعـة وهـي ،" بمعرفة اآلخرین والجلوس معهـم

) وهــو 3.04والمتوســط الحســابي ( ،" أفتقــد الثقــة واالحتــرام المتبــادل مــع اآلخــرین "والتــي تــنص  ،)54رقــم (

ــم ( ــرة رقــ ـــي خوفــــًا مــــن أن یزعــــل ") والتــــي تــــنص60للفقــ ــداء النصــــح  لزمیلـ ــــى عــــن إســ ـــط   ،" أتخل والمتوسـ

 "یصــعب علــي الــدخول فــي منافســات مــع اآلخــرین  "والتــي تــنص ،)55) وهــو للفقــرة رقــم (3.06الحســابي(

  ذات درجة متوسطة.ي وه

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 4.2

متوسـطات  ) بـین(α ≤0.05عنـد مسـتوى الداللـة  ةة إحصـائیهل توجد فروق ذات دالل:نص السؤال الثاني

ــدى مرضـــ ــكري  ىالتوافـــق النفســـي لـ ــن عیـــادات وكالـــة الغـــوث الدولیـــةالسـ ــین مـ منطقـــة الخلیـــل فـــي  المنتفعـ

تعــزى لمتغیــر(الجنس، العمــر، نــوع المــرض، فتــرة اإلصــابة، مكــان الســكن، الوضــع االقتصــادي،  ،التعلیمیــة

 والمؤهل العلمي)؟ 

بــــین )(α≤0.05عنــــد مســــتوى الداللــــة إحصــــائیةال توجــــد فــــروق ذات داللــــة : الفرضــــیة الصــــفریة األولــــى

منطقــة فــي  دولیــةالمنتفعــین مــن عیــادات وكالــة الغــوث ال متوســطات التوافــق النفســي لــدى مرضــى الســكري

  الجنس.  تعزى لمتغیر ،الخلیل التعلیمیة 

التوافـــق النفســـي لـــدى بـــین متوســـطات  ومعرفـــة داللـــة الفـــروق،، ولفحـــص صـــحة الفرضـــیة الصـــفریة األولـــى

 ، تبعــاً الغربیــة ،منطقــة الخلیــل التعلیمیــة فــي  المنتفعــین مــن عیــادات وكالــة الغــوث الدولیــة مرضــى الســكري

 )،Independent Samples Test(مســتقلتین )للمجمــوعتینtاســتخدم الباحــث اختبــار( ،الجــنس لمتغیــر

علـى مقیـاس ) α≤0.05للتعرف فیما إذا كانت الفروق بـین المتوسـطات دالـة إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة(

  ) یبین ذلك 6.4، والجدول رقم( الجنسلمتغیر  تبعاً  التوافق النفسي
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ــــدول ( ــــائج اختبــــــار"6.4جـ ــــًا " t) نتـ ــي وفقــ ــــاس التوافــــــق النفســـ ــى مقیـ ـــة الدراســـــة علــــ ــــراد عینــ الســـــتجابات أفــ

  لمتغیر الجنس.

ــــط  المجموعة   األبعاد  المتوســـ

 الحسابي 

االنحــراف 

 المعیاري 

قیمــة (ت) 

 المحسوبة

ـــتوى  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ مســ

ـــة  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ الدالل

اإلحصائیة التوافق الشخصي 
  واالنفعالي  

 0.029* 2.203 0.064 3.704 ذكر

 0.063 3.562 أنثى 

التوافق 
  الجسمي)(الصحي

 0.039* 2.076 0.065 3.232 ذكر

 0.065 3.097 أنثى 

 0.274 1.098 0.072 3.813 ذكر  التوافق األسري

 0.072 3.734 أنثى 

التوافق 
  االجتماعي

 0.356 926.- 0.070 3.830 ذكر

 0.072 3.896 أنثى 

 0.138 1.489 0.048 3.645 ذكر   التقییم الكلي

 0.049 3.572 أنثى 
  )α ≤ 0.05مستوى الداللة ( *دال  احصائیا عند

)، 0.138) أن قیمـة مســتوى الداللـة اإلحصــائیة المحسـوبة علــى الدرجـة الكلیــة  (6.4یتبـین مـن الجــدول (

)، مما یدل على عدم وجود فـروق دالـة إحصـائیا بـین متوسـطات التوافـق α ≤ 0.05وهي أكبر من قیمة (

الجـــنس، كمـــا أن قیمـــة مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائیة علـــى أبعـــاد التوافـــق الشخصـــي تعـــزى لمتغیـــر النفســـي 

)، ممـا یـدل علـى α ≤ 0.05) وهـي أقـل مـن قیمـة (0.029،0.039واالنفعـالي،  والصـحي ( الجسـمي) (

ــــاد ( ــــطات األبعــــ ــــین متوســــ ـــــائیا بــــ ــة إحصــ ــــ ـــــروق دالــ ــــود فـــ ـــاليوجـــ ــــي واالنفعـــــ ــــق الشخصــــ ـــــق و  التوافـــ التوافـــ

التوافـق و التوافـق األسـري لصالح الذكور، كما تبین أن قیمة مستوى الداللـة اإلحصـائیة  الصحي(الجسمي)

)، ممـا یـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة α ≤ 0.05) وهـي أكبـر مـن قیمـة (0.274،0.356( االجتماعي

 الجنس.تعزى لمتغیر  التوافق االجتماعيوالتوافق األسري إحصائیا بین متوسطات 

ــةالفرضـــیة الصـــفریة الث ــ انیــ ــد فــــروق ذات داللـ بــــین )(α≤0.05عنــــد مســـتوى الداللـــة ة إحصـــائیة: ال توجـ

منطقــة فــي  المنتفعــین مــن عیــادات وكالــة الغــوث الدولیــةمتوســطات التوافــق النفســي لــدى مرضــى الســكري 

  العمر . تعزى لمتغیر الخلیل التعلیمیة
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ــفریة   ـــةولفحـــص صـــحة الفرضـــیة الصـ ـــة الفـــروق ،الثانی ـــم ومعرفـــة دالل ــطات ، ت اســـتخراج األعـــداد والمتوسـ

 ). 7.4العمر، كما هو في الجدول( لمتغیر ، تبعاً الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة

التوافق النفسي لدى مرضى ) األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات 7.4الجدول (

  العمر.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةالسكري في 

المتوسط   العدد العمر  األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  0.416  3.404  14 سنة فأقل 18  االنفعالي  و  الشخصي
  3930.  3.489  32 سنة 35 -19
  4330.  3.684  134 سنة فأكثر 36

  4950.  3.128  14 سنة فأقل 18  الصحي(الجسمي)
  4440.  3.016  32 سنة 35 -19
  4280.  3.197  134 سنة فأكثر 36

  4460. 3.719  14 سنة فأقل 18  األسري
 6690. 3.522  32 سنة 35 -19
 416.0 3.835  134 سنة فأكثر 36

 3700. 3.928  14 سنة فأقل 18  االجتماعي
 5710. 3.685  32 سنة 35 -19
 4440. 3.676  134 سنة فأكثر 36

 التقییم الكلي

 3000. 3.482  14 سنة فأقل 18
 3690. 3.428  32 سنة 35 -19
  324.0 3.661  134 سنة فأكثر 36

التوافق النفسي ) أن هناك فروقا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أبعاد 7.4یالحظ من الجدول(

  .العمرتعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیة والدرجة الكلیة لدى مرضى السكري في 

) الستجابات One-Way Anovaتحلیل التباین األحادي (تم استخدام اختبار  هذه الفرضیةختبار وال

  .) یوضح ذلك8.4والجدول رقم ( العمر، تبعًالمتغیرالتوافق النفسي أفراد الدراسة على مقیاس 
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  ) الستجاباتOne-Way Anova) یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (8.4جدول (

  .العمر لمتغیر تبعاً  النفسيالتوافق الستجابات أفراد الدراسة على مقیاس 

مجموع  مصدر التباین المتغیرات
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

مستوى  قیمة "ف"
 الداللة

التوافق 
الشخصي 

 واالنفعالي  

  0.870 2 1.740 بین المجموعات
4.811 

 
.0090* 
 

 0.181 177 32.002 داخل المجموعات
 179 33.742  الكلي 

التوافق 
         الصحي 

  ( الجسمي)

 

  0.4300 2 860. بین المجموعات
2.252 

 
.1080 
 0.1910 177 33.786 داخل المجموعات 

 179 34.645 الكلي 

التوافق 
 األسري

 1.281 2 2.562 بین المجموعات
5.726 

 
.0040* 
 

 0.224 177 39.591 داخل المجموعات
 179 42.153 الكلي 

التوافق 
 االجتماعي

 1.039 2 2.077 بین المجموعات
4.808 

 
.0090* 
 

 0.216 177 38.234 داخل المجموعات
 179 40.311 الكلي 

 0.818 2 1.635 بین المجموعات الدرجة الكلیة
8.226 

 
.0010*  
 

 0.099 177 17.591 داخل المجموعات
 179 19.226 الكلي 

  )α ≤ 0.05مستوى الداللة ( *دال  احصائیا عند

ـــدول ( ــن الجــ ـــتوى الداللـــــة اإل8.4یتضـــــح مـــ ــوبة  حصـــــائیة) أن قیمـــــة مســ ـــد المحســـ ـــى الدرجـــــة الكلیـــــة، قــ علــ

 اي اننــا نــرفض الفرضــیة الصــفریة الثانیــة،)،α≤0.05) وهــي أقــل مــن قیمــة مســتوى الداللــة (0.001بلغــت(

 التوافــق النفســيممـا یــدل علــى وجــود فــروق دالـة إحصــائیا بــین متوســطات درجــات المسـتجیبین فــي مســتوى 

بعـــد المحســـوبة علـــى  حصـــائیةعلـــى الدرجـــة الكلیـــة، تبعـــًا لمتغیـــر العمـــر، كمـــا أن قیمـــة مســـتوى الداللـــة اإل

)، وهــي 0.009، 0.004، 0.009التوافــق االجتمــاعي (، و التوافــق األســريو التوافــق الشخصــي واالنفعــالي 

ـــین α≤0.05( حصـــائیةقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة اإلأقیمـــة  )، ممـــا یـــدل علـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا ب
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 ،التوافق االجتماعي، و التوافق األسريو التوافق الشخصي واالنفعالي بعد متوسطات درجات المستجیبین في 

ــة 0.108المحســــوبة علــــى ( حصــــائیةفــــي حــــین تبــــین أن قیمــــة مســــتوى الداللــــة اإل ــن قیمــ ــر مــ )، وهــــي أكبــ

α≤0.05)ــروق ذات ـــود فــــ ــــدم وجــ ــــى عـ ــــدل علــ ــــا یـ ــــة )، ممـ ــــائیة داللـ ــطات إحصـ ـــق بعـــــد  بــــــین متوســـ التوافـــ

  لمتغیر العمر. تعزى الصحي(الجسمي)

  .) یوضح ذلك9.4)، والجدول (Scheffeولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار (

  .للمقارنات البعدیة)، Scheffe) نتائج اختبار شیفیه (9.4( الجدول

المتوسطات  لمتغیرات
 الحسابیة 

التوافق 
الشخصي 
 واالنفعالي

 0.084- سنة  35 - 19 سنة فأقل 18

 0.279- سنة فأكثر  36

  0840. سنة فأقل 18 سنة 35 -19

 0.194- سنة فأكثر 36

  2790. سنة فأقل 18 سنة فأكثر 36

 1940. سنة 35 -19

 1960. سنة  35 - 19 سنة فأقل 18 التوافق األسري

 0.116- سنة فأكثر  36

 0.196- سنة فأقل 18 سنة 35 - 19

 *0.312- سنة فأكثر 36

  1160. سنة فأقل 18 سنة فأكثر 36

 *0.312 سنة 35 - 19

التوافق 
 االجتماعي

  0.009- سنة  35 - 19 سنة فأقل 18

  0.252- سنة فأكثر  36

 0.009 سنة فأقل 18 سنة 35 - 19

 *0.243- سنة فأكثر 36

  2520. سنة فأقل 18 سنة فأكثر 36

 0*243. سنة 35 - 19

  0530. سنة  35 - 19 سنة فأقل 18 التقییم الكلي

 0.179- سنة فأكثر  36

  0.053- سنة فأقل 18 سنة 35 - 19

 *0.232- سنة فأكثر 36

  1790. سنة فأقل 18 سنة فأكثر 36

 0*232. سنة 35 - 19
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على الدرجة الكلیة لصالح الفئة التوافق النفسي متوسطات بین أن الفروق  )9.4یتضح من الجدول(

 )التوافق االجتماعي،و األسري التوافقو التوافق الشخصي واالنفعالي )، وألبعاد(سنة فأكثر 36(العمریة

  ).سنة فأكثر 36( لصالح الفئة العمریة

ــة  الثالثــــة الصــــفریةالفرضـــیة  ــروق ذات داللـ ــد فــ ــد مســــتوى الداللـــة إحصــــائیة: ال توجـ بــــین )(α≤0.05عنـ

منطقــة فــي  المنتفعــین مــن عیــادات وكالــة الغــوث الدولیــةمتوســطات التوافــق النفســي لــدى مرضــى الســكري 

  مكان السكن. تعزى لمتغیرالخلیل التعلیمیة 

ــة، ولفحــــص صــــحة الفرضــــیة الصــــفریة  ــداد، ومعرفــــة داللــــة الفــــروقالثالثــ ــطات  تــــم اســــتخراج األعــ والمتوســ

 ). 10.4لمتغیر مكان السكن، كما هو في الجدول( تبعاً   الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة

التوافق النفسي لدى مرضى )األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات 10.4الجدول(

  ان السكن. لمتغیر مكتعزى منطقة الخلیل التعلیمیة السكري في 

مكان   األبعاد 
 السكن 

  

  العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الشخصي
  االنفعالي  و 

  408.0 3.690 66 مدینة
 4460. 3.659 55 ةقری

 4360. 3.528 59 مخیم

 4400. 3.152 66 مدینة  الصحي(الجسمي)

 4610. 3.193 55 ةقری

 4250. 3.138 59 مخیم

 4640. 3.152 66 مدینة  األسري

 4950. 3.193 55 ةقری

 4970. 3.138 59 مخیم

 4340. 3.783 66 مدینة  االجتماعي

 5520. 3.853 55 ةقری

 4280. 3.950 59 مخیم

 التقییم الكلي
 3070. 3.640 66 مدینة

 3390. 3.630 55 ةقری

 3320. 3.545 59 مخیم

التوافق ) أن هناك فروقا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أبعاد 10.4یالحظ من الجدول(

 مكان السكن.تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیة النفسي والدرجة الكلیة لدى مرضى السكري في 
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) الســتجابات One-Way Anovaاســتخدام اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي (والختبــار هــذه الفرضــیة تــم 

  .) یوضح ذلك11.4والجدول رقم ( ،مكان السكنلمتغیر  تبعاً التوافق النفسي ة على مقیاس أفراد الدراس

 أفراد ) الستجاباتOne-Way Anova) یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (11.4جدول (

  .مكان السكنلمتغیر  تبعاً التوافق النفسي الدراسة على مقیاس 

مجموع  مصدر التباین المتغیرات
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

التوافق 
الشخصي 
 واالنفعالي

 2.414 0.448 2 0.896 بین المجموعات

 

0.092 

 0.186 177 32.846 داخل المجموعات 
 179 33.742 الكلي 

التوافق الصحي 
( الجسمي)     

 

 0.250 0.049 2 0.097 بین المجموعات

 

0.779 

 0.195 177 34.548 داخل المجموعات 
 179 34.645 الكلي 

 0.603 0.143 2 0.285 بین المجموعات التوافق األسري

 

0.548 

 0.237 177 41.867 داخل المجموعات 
 179 42.153 الكلي 

التوافق 
 االجتماعي

 1.989 0.443 2 0.886 بین المجموعات

 

0.140 

 0.223 177 39.425 المجموعاتداخل  
 179 40.311 الكلي 

 0.216 1.547 0.165 2 0.330 بین المجموعات التقییم الكلي
  0.107 177 18.895 داخل المجموعات

 179 19.226 الكلي

قــد بلغــت  ،المحســوبة علــى الدرجــة الكلیــة حصــائیة) أن قیمــة مســتوى الداللــة اإل11.4مــن الجــدول (یتضــح 

بـین متوسـطات  إحصـائیا) ممـا یـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة (α≤0.05كبر من قیمة أوهي  )0.216(

 حصـائیةعلـى الدرجـة الكلیـة ، كمـا تبـین أن قیمـة مسـتوى الداللـة اإل التوافق النفسيدرجات المستجیبین في 

) ممــا یـدل علــى عــدم وجــود فــروق (α≤0.05كبــر مــن قیمــة أوهـي  )0.140, 0.548, 0.779, 0.092(
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ـــــة  ــائیادال ــطات  إحصــــ ـــق أبعــــــادبــــــین متوســــ ــالي( التوافـــ ـــري و الصحي(الجســــــمي) ، و الشخصــــــي واالنفعــــ األســـ

  .مكان السكنلمتغیر  تبعاً   )االجتماعيو 

ــة ــالفرضـــیة الصـــفریة الرابعــ ــروق ذات داللـ ــد فـ ـــة ة إحصــــائیة: ال توجـ ــد مســـتوى الدالل بــــین  )(α≤0.05عنـ

منطقــة فــي  المنتفعــین مــن عیــادات وكالــة الغــوث الدولیــةمتوســطات التوافــق النفســي لــدى مرضــى الســكري 

  نوع المرض. تعزى لمتغیر الخلیل التعلیمیة

ـــة الفـــروق،الرابعـــة،  ولفحـــص صـــحة الفرضـــیة ـــین ومعرفـــة دالل ـــدى مرضـــى  ب متوســـطات التوافـــق النفســـي ل

)للمجمـــوعتین tاســـتخدم الباحـــث اختبـــار(، نـــوع المـــرض متغیـــرل بعـــاً تمنطقـــة الخلیـــل التعلیمیـــة الســـكري فـــي 

  .)12.4( كما في الجدول)Independent Samples Test(مستقلتین

بعًا تالستجابات أفراد عینة الدراسة ) Independent Samples Test(" tنتائج اختبار ") 12.4جدول(

  لمتغیر نوع المرض.

ــــدد  المجموعة   األبعاد  ــــ ــــ ـــــ ــــ عــــ

  المرضى

ــط  المتوســـ

 الحسابي 

االنحـــراف 

 المعیاري 

ـــة  ــــ درجـــ

 الحریة 

ـــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ قیمـــ

(ت) 

 المحسوبة

ــــتوى  ــــ ـــــ مســــ

ـــة  ــــ ــــ ــــ الداللـــــ

حصائیةاإل  

التوافق 

الشخصي 

 واالنفعالي 

األول النوع  74 3.568 0.065 176 -1.720 0.087 

 
 النوع

ثاني ال  

106 3.680 0.065 

التوافق 

 الصحي

 0.237 1.186- 176 0.066 3.118 74 النوع األول

 
النوع 

ثاني ال  

106 3.198 0.066 

التوافق 

 األسري

 0.112 1.597- 176 0.073 3.702 74 النوع األول

 
النوع 

ثاني ال  

106 3.82 0.077 

التوافق 

 االجتماعي

 0.177 1.354- 176 0.072 3.807 74 النوع األول

 
النوع 

ثاني ال  

106 3.905 0.071 

التقییم 

 الكلي

األول النوع  74 3.549 0.049 176 -2.061 *0.041 

 0.049 3.651 106النوع 
  )α ≤ 0.05مستوى الداللة ( *دال  احصائیا عند
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 )،0.041المحسـوبة علـى الدرجـة الكلیـة  ( حصائیة) أن قیمة مستوى الداللة اإل12.4یتبین من الجدول (

دالــة إحصــائیا بــین متوســطات التوافــق وجــود فــروق  )، ممــا یــدل علــى α ≤ 0.05قیمــة ( وهــي أقــل مــن

المحسـوبة علـى  حصـائیةكمـا أن قیمـة مسـتوى الداللـة اإلالنـوع الثـاني،  لصـالح النفسي على الدرجة الكلیـة

)، ممـا یـدل α ≤ 0.05وهـي أكبـر مـن قیمـة ( ،)0.037،0.881،0.088،0.893أبعـاد التوافـق النفسـي (

التوافــق الشخصــي بــین متوســطات التوافــق النفســي علــى األبعــاد (علــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیا 

  لمتغیر نوع المرض.تعزى  )التوافق الصحي(الجسمي) التوافق األسري التوافق االجتماعي واالنفعالي

 بـــین )(α≤0.05لداللـــةاعنـــد مســـتوى  إحصـــائیةال توجـــد فـــروق ذات داللـــة  الخامســـة: الصـــفریة الفرضـــیة

  .فترة اإلصابة تعزى لمتغیرمنطقة الخلیل التعلیمیة ى مرضى السكري في متوسطات التوافق النفسي لد

ــیة الصــــفریة ـــة،  ولفحــــص صــــحة الفرضــ ــم اســــتخراج األعــــداد والمتوســــطات ومعرفــــة داللــــة الفــــروقالخامسـ ، تــ

 ). 13.4، كما هو في الجدول(فترة اإلصابةلمتغیر  تبعاً الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة 

ــدول( ــدى ) األعــــداد والمتوســــطات الحســــابیة، واالنحرافــــات المعیاریــــة لتقــــدیرات 13.4الجــ التوافــــق النفســــي لــ

  .لمتغیرفترة اإلصابةتبعًا  منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 

المتوسط   العدد فترة اإلصابة  األبعاد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 4580.  3.557  28 فأقل سنة  االنفعالي  و  الشخصي

 4230. 3.662 74 )سنة6-2من(

 4500. 3.765 27 ) سنة     10_7من(

 4140.  3.545 51  فأكثر سنة   10من 

  الصحي
  (الجسمي)

 4660. 3.211  28 سنةفأقل

 4040. 3.218 74 )سنة6-2من(

 5130. 3.113 27 ) سنة     10_7من(

 4280. 3.070 51  فأكثر سنة   10من 

 4740. 3.907  28 سنةفأقل  األسري

 4440. 3.809 74 )سنة6-2من(

 5590. 3.748 27 ) سنة     10_7من(

 4920. 3.652 51  فأكثر سنة   10من 
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 4950. 3.926  28 سنةفأقل  االجتماعي

 4810. 3.854 74 )سنة6-2من(

 6140. 3.829 27 ) سنة     10_7من(

 3680. 3.869 51  فأكثر سنة   10من 

 التقییم الكلي

 3510. 3.650  28 سنةفأقل

 3290. 3.636 74 )سنة6-2من(

 3370. 3.614 27 ) سنة     10_7من(

 3040. 3.534 51  فأكثر سنة   10من 

  

التوافق ) أن هناك فروقا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أبعاد 13.4یالحظ من الجدول(

 فترة اإلصابة.تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیة النفسي والدرجة الكلیة لدى مرضى السكري في 

) الســتجابات One-Way Anovaتــم اســتخدام اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي (والختبــار هــذه الفرضــیة 

  .) یوضح ذلك14.4والجدول رقم ( ،فترة اإلصابةلمتغیر  تبعاً التوافق النفسي أفراد الدراسة على مقیاس 

الدراسة  أفراد ) الستجاباتOne-Way Anovaتحلیل التباین األحادي () نتائج اختبار 14.4جدول (

  .فترة اإلصابةلمتغیر  تبعاً التوافق النفسي على مقیاس 

مجموع  مصدر التباین المتغیرات
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

التوافق 
الشخصي 
 واالنفعالي

 1.954 0.362 3 1.087 بین المجموعات
 

0.123 
داخل  

 المجموعات
32.654 176 0.186 

 
 179 33.742 الكلي

التوافق 
الصحي     

 الجسمي
 

 1.384 0.266 3 0.798 بین المجموعات
 

0.249 
داخل  

 المجموعات
33.847 176 0.192 

 
 179 34.645 الكلي

التوافق 
 األسري

 1.954 0.453 3 1.359 بین المجموعات
 

0.123 
المجموعات داخل   40.794 176 0.232 

 179 42.153 الكلي 
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)، 0.310 ( بلغــت التقیــیم الكلــيعلــى المحســوبة  حصــائیة) أن قیمــة مســتوى الداللــة اإل14.4الجــدول( یبــین

الشخصـــي ( التوافـــق بعــدل(0.885,0.123,0.249,0.123)حصـــائیةكمــا تبـــین أن قیمــة مســـتوى الداللــة اإل

 تبعــًا لمتغیــرالتوافــق النفسـي علـى التــوالي، لمسـتوى  )االجتمــاعيو األسـري و الصحي(الجســمي) ، و واالنفعـالي

ـــین  إحصـــائیاممـــا یـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة  ،)α≤0.05كبـــر مـــن قیمـــة (أوهـــي ، فتـــرة اإلصـــابة ب

 الشخصــياآلتیة( بعــادوكــل مــن األ ،التقیــیم الكلــيعلــى التوافــق النفســي متوســطات درجــات المســتجیبین فــي 

  .فترة اإلصابةلمتغیر تعزى )االجتماعيو األسري و الصحي(الجسمي) ، و واالنفعالي

  

  

ــة الصـــفریةالفرضـــیة  ـــة السادسـ ـــد مســـتوى الداللـــة إحصـــائیة:ال توجـــد فـــروق ذات دالل  )بـــین(α≤0.05عن

منطقــة فــي  المنتفعــین مــن عیــادات وكالــة الغــوث الدولیــةمتوســطات التوافــق النفســي لــدى مرضــى الســكري 

  المستوى االقتصادي. تعزى لمتغیر التعلیمیةالخلیل 

ــفریة ــطات ومعرفــــة داللـــة الفـــروقالسادســـة،  ولفحـــص صـــحة الفرضــــیة الصـ ــداد والمتوســ ، تــــم اســـتخراج األعـ

  ).15.4كما هو في الجدول( ،لمتغیر المستوى االقتصادي تبعاً الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة 

  

  

  

  

  

  

التوافق 
 االجتماعي

 0.217 0.049 3 0.148 بین المجموعات
 

0.885 
المجموعات داخل   40.163 176 0.228 

 179 40.311 الكلي 
 0.310 1.203 0.129 3 0.386 بین المجموعات التقییم الكلي

المجموعات داخل  18.839 176 0.107 
  179 19.226 الكلي
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ــدول( ــدى ) األعــــداد والمتوســــطات الحســــابیة، واالنحرافــــات المعیاریــــة لتقــــدیرات 15.4الجــ التوافــــق النفســــي لــ

  المستوى االقتصادي. تعزى لمتغیرمنطقة الخلیل التعلیمیة مرضى السكري في 

المتوسط   العدد الوضع االقتصادي   األبعاد 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 3150. 3.686 121 شیكل2000أقل من   االنفعالي  و  الشخصي

 4950. 3.785 42 شیكل3000-2000من

 4130. 3.565 17 شیكل3000أكثر من 

 4180. 3.051 121 شیكل2000أقل من   الصحي(الجسمي)

 4590. 3.252 42 شیكل3000-2000من

 4330. 3.143 17 شیكل3000أكثر من 

 4560. 3.674 121 شیكل2000أقل من   األسري

 6180. 3.811 42 شیكل3000-2000من

 4360. 3.770 17 شیكل3000أكثر من 

  3670. 3.682 121 شیكل2000أقل من   االجتماعي

 6050. 3.944 42 شیكل3000-2000من

 4310. 3.864 17 شیكل3000أكثر من 

 التقییم الكلي

 2680. 3.523 121 شیكل2000أقل من 

 4080. 3.698 42 شیكل3000-2000من

  2980. 3.585 17 شیكل3000أكثر من 

  

التوافق ) أن هناك فروقا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أبعاد 15.4یالحظ من الجدول(

المستوى تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیة لدى مرضى السكري في  والتقییم الكلي ،النفسي

 االقتصادي.
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) السـتجابات One-Way Anovaاألحـادي ( تـم اسـتخدام اختبـار تحلیـل التبـاینوالختبـار هـذه الفرضـیة   

) یوضــح 16.4والجــدول ( المســتوى االقتصــادي،لمتغیــر  تبعــاً  التوافــق النفســي أفــراد الدراســة علــى مقیــاس 

  .ذلك

  

 أفراد ) الستجاباتOne-Way Anova) یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (16.4جدول (

  .المستوى االقتصاديلمتغیر  تبعاً التوافق النفسي الدراسة على مقیاس 

  )α ≤ 0.05مستوى الداللة ( *دال  احصائیا عند

  

كمـا )،0.087(على الدرجة الكلیـة بلغـتالمحسوبة  حصائیة) أن قیمة مستوى الداللة اإل16.4الجدول( یبین

ــة اإل ــ ــة مســــتوى الدالل ـــاد (0.158,0.662,0.216)حصــــائیةتبــــین أن قیمــ ـــق ألبعـ الصحي(الجســــمي)  التوافـ

مجموع  مصدر التباین المتغیرات
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

التوافق 
الشخصي 
 واالنفعالي

 4.343 0.789 2 1.578 بین المجموعات
 

*0.014 
 0.182 177 32.164 داخل المجموعات 

 179 33.742 الكلي 
التوافق 

الصحي    
 ( الجسمي)

 

 1.545 0.297 2 0.594 بین المجموعات
 

0.216 
 0.192 177 34.051 داخل المجموعات 

 179 34.645 الكلي 
التوافق 
 األسري

 477. 0.113 2 0.226 بین المجموعات
 

0.622 
 0.237 177 41.927 داخل المجموعات 

 179 42.153 الكلي 
التوافق 

 االجتماعي
 1.865 0.416 2 0.832 بین المجموعات

 
0.158 

 0.223 177 39.479 داخل المجموعات 
 179 40.311 الكلي 

 2.478 0.262 2 0.524 بین المجموعات التقییم الكلي
 

0.087 
 0.106 177 18.702 داخل المجموعات 

  179 19.226 الكلي
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) مما یدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة α≤0.05كبر من قیمة (أوهي ، على التوالي )االجتماعيو األسري و 

 اآلتیـة بعـادعلى الدرجة الكلیـة وكـل مـن األالتوافق النفسي بین متوسطات درجات المستجیبین في  إحصائیا

أن قیمة مسـتوى في حین تبین ، المستوى االقتصاديلمتغیر تبعا  ،االجتماعيو األسري و الصحي(الجسمي) 

) ممــا یــدل α≤0.05قیمــة ( ) وهــي أقــل مــن0.014(واالنفعــالي التوافــق الشخصــي لبعــد حصــائیةالداللــة اإل

تعـزى  الشخصـي واالنفعـالي التوافـقبین متوسطات درجات المستجیبین في  إحصائیاعلى وجود فروق دالة 

  المستوى االقتصادي.لمتغیر 

  .) یوضح ذلك17.4)، والجدول (Scheffeولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار (

  .)، للمقارنات البعدیةScheffe) نتائج اختبار شیفیه (17.4( الجدول

  

 المتغیرات
المتوسطات 
 الحسابیة 

ــــــق  ــــ ــــ ــــ التوافــــ
ــــــي  الشخصـــ

 واالنفعالي

 *0.220- یكل   ش 3000-2000منشیكل       2000أقل من 

  0.120- شیكل3000أكثر من 

  0*220. شیكل2000أقل من  شیكل3000-2000من

  0990. شیكل3000أكثر من 

 1200. شیكل2000أقل من  شیكل3000أكثر من 

 0.099- شیكل3000-2000من 

  
المســتوى لمتغیــر  تبعـا الشخصــي واالنفعــالي التوافـق بــین متوســطات الفـروق)أن 17.4یتضـح مــن الجــدول (

،حیث تبــــین ذلــــك مــــن خــــالل المقارنــــات بــــین شــــیكل) 3000-2000لصــــالح المســــتوى مــــن ( االقتصــــادي
   .واالشارات واضحة على المتوسط االكبر وهي في االتجاه الصحیح، الثالثالمستویات 

ــد مســــتوى الداللــــةالســــابعة: الصــــفریةالفرضــــیة  بــــین )(α≤0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائیه عنــ

منطقــة فــي  المنتفعــین مــن عیــادات وكالــة الغــوث الدولیــةمتوســطات التوافــق النفســي لــدى مرضــى الســكري 

  .العلميتعزى لمتغیر المؤهل الخلیل التعلیمیة 

ــروقالســــابعة،  ولفحــــص صــــحة الفرضــــیة الصــــفریة ــداد والمتوســــطات ومعرفــــة داللــــة الفــ ، تــــم اســــتخراج األعــ

  ). 18.4كما هو في الجدول( العلمي،لمتغیر المؤهل  تبعاً الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة 
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ــدول( ــدى ) األعــــداد والمتوســــطات الحســــابیة، واالنحرافــــات المعیاریــــة لتقــــدیرات 18.4الجــ التوافــــق النفســــي لــ

   .العلميالمؤهل  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 

  األبعاد

  

المتوسط   العدد المؤهل العلمي

 الحسابي

  االنحراف 

 المعیاري

 4250. 3.770 126 ثانویة فأقل  االنفعالي  و  الشخصي

 3640. 3.740 27 دبلوم      

  4960. 3.573 27 بكالوریوس فأكثر

  )الصحي(الجسمي

  5140. 3.121 126 ثانویة فأقل

 0.434 3.219 27 دبلوم      

 426.0 3.155 27 بكالوریوس فأكثر

  األسري

 5620. 3.812 126 ثانویة فأقل

 6640. 3.629 27 دبلوم      

 4170. 3.792 27 بكالوریوس فأكثر

  االجتماعي

 126 ثانویة فأقل

  

3.740 .5160 

 5110. 3.953 27 دبلوم      

 4550. 3.874 27 بكالوریوس فأكثر

 التقییم الكلي

 3970. 3.611 126 ثانویة فأقل

 3420. 3.635 27 دبلوم      

 3100. 3.598 27 بكالوریوس فأكثر

التوافق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أبعاد  ) أن هناك فروقاً 18.4الجدول( یالحظ من

  .العلميالمؤهل  تعزى لمتغیرمنطقة الخلیل التعلیمیة النفسي والدرجة الكلیة لدى مرضى السكري في 

أفــراد  ) الســتجاباتOne-Way Anovaتــم اســتخدام اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي (والختبــار الفرضــیة 

  .) یوضح ذلك19.4والجدول رقم ( العلمي،المؤهل لمتغیر  تبعاً التوافق النفسي  الدراسة على مقیاس



 
 

 

79 

  ) الستجاباتOne-Way Anova) نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (19.4جدول (

   .العلميالمؤهل  لمتغیر تبعاً التوافق النفسي الدراسة على مقیاس  أفراد

 )α≤0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة* 

ــــة19.4الجـــــدول( یبــــین  ـــتوى الدالل ــى الدرجــــة الكلیـــــة المحســــوبة  اإلحصـــــائیة ) أن قیمــــة مســ ــتقــــد علـــ  بلغـــ

ــائیة)،0.866( ـــــة اإلحصــــ ـــــة مســــــتوى الداللـ ـــــین أن قیمـ ـــــا تبـ ـــــاد (0.244,0.257,0.699)كمـ ــــق ألبعـ  التوافــ

) مما یدل على عدم وجـود فـروق α≤0.05كبر من قیمة (أوهي  ،االجتماعيو األسري و الصحي(الجسمي) 

 بعـادعلـى الدرجـة الكلیـة وكـل مـن األالتوافـق النفسـي فـي  بین متوسـطات درجـات المسـتجیبین إحصائیادالة 

أن قیمـــة لمتغیـــر المؤهـــل العلمـــي، فـــي حـــین تبـــین  تعـــزى، االجتمـــاعيو األســـري و الصحي(الجســـمي)  اآلتیـــة

) ممـا α≤0.05قیمـة ( ) وهي أقـل مـن0.034(التوافق الشخصي واالنفعالي لبعد مستوى الداللة اإلحصائیة

الشخصـي واالنفعـالي  التوافـقبـین متوسـطات درجـات المسـتجیبین فـي  إحصـائیایدل على وجود فـروق دالـة 

  لمتغیر المؤهل العلمي. تعزى

مجموع  مصدر التباین المتغیرات
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

التوافق 
الشخصي 
 واالنفعالي

 3.445 0.632 2 1.264 بین المجموعات
 

*0.034 
 0.183 177 32.478 داخل المجموعات 

 179 33.742 الكلي 
التوافق 

الصحي   
 (الجسمي)

 

 0.359 0.070 2 0.140 بین المجموعات
 

0.699 
 0.195 177 34.505 داخل المجموعات 

 179 34.645 الكلي 
التوافق 
 األسري

 1.368 0.321 2 0.642 بین المجموعات
 

0.257 
المجموعاتداخل    41.511 177 0.235 

 179 42.153 الكلي 
التوافق 

 االجتماعي
 1.420 0.318 2 0.637 بین المجموعات

 
0.244 

 0.224 177 39.674 داخل المجموعات 
 179 40.311 الكلي 

الكلي التقییم   0.144 0.016 2 0.031 بین المجموعات 
 

0.866 
 0.108 177 19.194 داخل المجموعات 

  179 19.226 الكلي
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  .) یوضح ذلك20.4)، والجدول (Scheffeولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار (

  .)، للمقارنات البعدیةScheffe) نتائج اختبار شیفیه (20.4( الجدول

 المتغیرات
ت المتوسطا

 الحسابیة 

التوافق 

الشخصي 

 واالنفعالي

 0.167- دبلوم ثانویة فأقل

 0.196- بكالوریوس فأكثر

 0.167 ثانویة فأقل دبلوم

 0.029- بكالوریوس فأكثر

بكالوریوس 

 فأكثر

 0.196 ثانویة فأقل

 0.029 دبلوم

لمتغیـر المؤهـل  تبعـاً  الشخصـي واالنفعـالي متوسـطات التوافـقوجود فـروق بـین  )20.4یتضح من الجدول (
  .بكالوریوس فأكثرالعلمي لصالح 

  :الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  4.3

الســكري المنتفعــین مــن عیــادات وكالــة الغــوث  ىمفهــوم الــذات لــدى مرضــ مســتوىمــا  :الثالــثالســؤال نــص 

  ؟     منطقة الخلیل التعلیمیة الدولیة في 

مرضـــى لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال: تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة الســـتجابات  

  ) یوضح ذلك. 21.4والجدول (،مفهوم الذاتعلى مقیاس السكري 
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ــمفهـــوم الـــذات ) 21.4الجـــدول ( ـــا حســـب  منطقـــة الخلیـــل التعلیمیـــةالســـكري فـــي  ىلـــدى مرضـ مرتبـــة تنازلی

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة. 

  

الرقم 

 رقم الفقرة  الرتبي

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

النسبة 

 المئویة

  التقییم

 مرتفعة 78.2% 1.00 3.91 أنا راض عن سلوكي األخالقي 12 1
 مرتفعة 75.1% 1.04 3.75 بودي أن أكون جدیراً بالثقة 13 2
 مرتفعة 75% 1.23 3.75 أعامل والدي كما یجب علي معاملتھما 32 3
 مرتفعة 74.6% 0.95 3.73 أنا شخص مھذب 11 4
 مرتفعة 73.8% 1.07 3.69 أستطیع العنایة بنفسي في أي وقت 22 5
 مرتفعة 73.5% 1.11 3.67 أحب آن أبدو أنیقا في كل األوقات 2 6
یجب علي أن أكونأنا لطیف تماما كما  20 7  مرتفعة %73.3 1.08 3.66 
 متوسطة 72.8% 1.03 3.64 أفعل الصواب معظم الوقت 14 8
 متوسطة 72.8% 1.10 3.64 أنا شخص مھم بالنسبة ألصدقائي وأسرتي 28 9
 متوسطة 72.2% 1.10 3.61 أنا شخص مرح 17 10
 متوسطة 72.2% 1.23 3.61 أنا شخص ودود 37 11
یثقون بيأصدقائي  30 12  متوسطة %72.1 1.11 3.60 
 متوسطة 72% 1.13 3.6 افھم أسرتي تماماً كما یجب علي أن أكون 33 13
 متوسطة 70.8% 1.14 3.54 أنا عضو في أسرة سعیدة 29 14
 متوسطة 70.8% 1.08 3.54 أحاول أن افھم وجھة نظر اآلخرین 42 15
 متوسطة 70.2% 1.14 3.51 أسامح اآلخرین بسھولة 44 16
 متوسطة 69.% 1.11 3.45 لدي قدرة على ضبط النفس 18 17
 متوسطة 68.8% 1.06 3.44 أسرتي تساعدني في حل المشاكل 27 18
أتصرف بالطریقة التي ترى أسرتي انھ  36 19

 یجب علي أن  أتصرف بھا
 متوسطة %68.8 1.10 3.44

 متوسطة 68.4% 0.98 3.42 أنا شخص جذاب 10 20
 متوسطة 68.4% 1.15 3.42 أقوم بأداء نصیبي من العمل في المنزل 35 21
 متوسطة 67.7% 1.13 3.38 أنا شخص ھادئ وسلس 50 22
سلیماً  1 23  متوسطة 67.5% 1.11 3.37 أمتلك جسماً 
ھو. كماأحب مظھري أن یكون  4 24  متوسطة %67.2 1.08 3.36 
 متوسطة 67%% 0.97 3.35 أشعر أنني على ما یرام 5 25
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 متوسطة 67% 1.11 3.35 أشعر بالراحة مع بقیة الناس 43 26
 متوسطة 65.8% 1.12 3.29 أشعر بأن أدائي الریاضي ضعیف 7 27
عندما أكون على غیر ما یرام ینتابني  46 28

 الضیق
 متوسطة %65.5 1.16 3.27

 متوسطة 65.1% 1.02 3.25 أحل مشاكلي بسھولة تامة 23 29
علي أن أثق في أسرتي أكثر من ذلكیجب  34 30  متوسطة %64.3 1.21 3.21 
 متوسطة 64% 1.10 3.2 أحاول أن أرض اآلخرین دون مبالغة 40 31
اضحك من النكت التي قد تخرج عن حدود  47 32

 اللیاقة
 متوسطة %61.6 1.23 3.08

ینبغي أن أتعامل بصورة أفضل مع  41 33
 اآلخرین

 متوسطة %61.1 1.12 3.05

 متوسطة 59.8% 1.04 2.99 أنا مثقل باألوجاع واآلالم 3 34
 متوسطة 59.7% 1.05 2.98 أتحمل التأنیب دون أن افقد أعصابي 24 35
 متوسطة 58% 1.13 2.9 نـومي قـلـیـل 9 36
أتصرف بشكل غیر مناسب في مواقف  8 37

 عدیدة
 متوسطة %52.3 1.05 2.61

 متوسطة 52.3% 1.06 2.61 أغیر رأیي كثیراً  25 38
 متوسطة 52.2% 1.21 2.61 أنا غاضب من العالم كلھ 38 39
 متوسطة 52.1% 1.07 2.60 أوجل عمل الیوم إلى الغد 49 40
 متوسطة 50.1% 1.20 2.50 أحاول أن أھرب من مشاكلي 26 41
 متوسطة 48.4% 1.20 2.42 أشعر برغبة في السب في بعض المواقف 48 42
في أن افعل ما ھو صحیحأجد صعوبة  16 43  متوسطة %48.1 1.15 2.40 
 متوسطة 48.1% 1.12 2.40 أنا لست الشخص الذي أود أن أكونھ 21 44
 متوسطة 46.8% 1.16 2.34 أرغب بتغیر بعض األجزاء من جسمي 6 45
أفكر في أشیاء سیئة جداً ال یصح الحدیث  45 46

 عنھا
 متوسطة %46.6 1.20 2.33

أسرتي ال تثق بيأشعر أن  31 47  منخفضة %44.6 1.20 2.23 
 منخفضة 43.3% 1.11 2.16 من الصعب مصادقتي 39 48
 منخفضة 42.5% 1.09 2.12 أفعل أشیاء سیئة جداً  15 49
 منخفضة 38.7% 1.00 1.93 أنا شخص حقود 19 50
 مرتفعة 74.4% 0.16 3.72 التقییم الكلي  

درجة وهي ذات  ) 3.72(أن المتوسط الحسابي للدرجة لمقیاس مفهوم الذات  )21.4یتضح من الجدول (

أنا راض عن سلوكي ") والتي تنص: 12) هو للفقرة رقم (3.91أن أعلى متوسط حسابي (و  ،مرتفعة
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بودي أن أكون جدیرًا ") والتي تنص 13) وهو للفقرة رقم (3.75ویلیه المتوسط الحسابي ( ،"األخالقي

أعامل والدي كما یجب علي ") والتي تنص 32) وهو للفقرة رقم (3.75المتوسط الحسابي ( ویلیه، "بالثقة

) والتي تنص: 39) هو للفقرة رقم (2.16ن أدنى متوسط حسابي (إ و  ،ذات درجة مرتفعةي وه ،"معاملتهما

یئة أفعل أشیاء س") والتي تنص15) وهو للفقرة رقم (2.12والمتوسط الحسابي ( ،"من الصعب مصادقتي"

ذات درجة  ،وهي"أنا شخص حقود"والتي تنص  )19) وهو للفقرة رقم (1.93والمتوسط الحسابي( "جداً 

  .منخفضة

  :الرابعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  4.4

بین متوسـطات   )(α≤0.05عند مستوى الداللة  إحصائیةهل توجد فروق ذات داللة  نص السؤال الرابع :

 منطقـة الخلیـل التعلیمیـةفـي  المنتفعـین مـن عیـادات وكالـة الغـوث الدولیـة مفهوم الذات لـدى مـرض السـكري

تعــزى لمتغیــر (الجــنس، العمــر، مكــان الســكن، نــوع المــرض، فتــرة اإلصــابة، الوضــع االقتصــادي، والمؤهــل 

 العلمي)؟ 

ــد مســــتوى الداللــــة إحصــــائیةال توجــــد فــــروق ذات داللــــة : الثامنــــةالفرضــــیة الصــــفریة  بــــین )(α≤0.05عنــ

منطقة الخلیل في  المنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیةمتوسطات مفهوم الذات لدى مرضى السكري 

  الجنس.  تعزى لمتغیر التعلیمیة

مرضـى السـكري  بین متوسطات مفهـوم الـذات لـدى ومعرفة داللة الفروق،الثامنة، ولفحص صحة الفرضیة 

ــي  ــــ ــــة فـــ ــــ ـــةمنطقـ ــــ ـــــل العلیمیــ ـــــاً  الخلیــــ ــر تبعــــ ــــ ـــ ــار( لمتغی ــــ ــــــث اختبـــ ـــــتخدم الباحـــ ـــنس، اســــ ــــ ــوعتین tالجــ ــــ )للمجمـــ

للتعـــرف فیمـــا إذا كانـــت الفـــروق بـــین المتوســـطات دالـــة  ) Independent Samples Test(مســـتقلتین

  یوضح ذلك. )22.4(والجدول رقم ) α ≤0.05إحصائیا عند مستوى الداللة(

السـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة ) t()Independent Samples Testیبـین نتـائج اختبـار ( ) 22.4جدول(

  وفقًا لمتغیر الجنس. مفهوم الذاتعلى مقیاس 

ـــدد  المجموعة  ـــ ــ ـــ عــ

   المرضى

ـــط  ـــ ـــ ــ ـــ المتوســ

 الحسابي 

ــــراف  ــ ـــ االنحـــ

 المعیاري 

ـــة  ـــ ـــ ــ درجـــ

 الحریة 

ـــة  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ قیمـ

)tالمحسوبة( 

ـــتوى  ـــ ــ مســ

ـــة  ـــ ــ ـــ الداللـ

 اإلحصائیة

 0.401 0.843- 178 0.075 3.151 83 ذكر 

 
 0.075 3.215 97 أنثى 
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على الدرجة الكلیة لمقیاس مفهوم حصائیةالمحسوبة ) أن قیمة مستوى الداللة اإل22.4یتبین من الجدول (

بـین  )، مما یـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیاً α ≤ 0.05)، وهي أكبر من قیمة (.4010الذات (

  متوسطات مفهوم الذات لمتغیر الجنس.

ــعةالفرضـــیة الصـــفریة  ـــة التاسـ ـــد مســـتوى الداللـــة إحصـــائیة: ال توجـــد فـــروق ذات دالل بـــین )(α≤0.05عن

منطقة الخلیل في  المنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیة متوسطات مفهوم الذات لدى مرضى السكري

  العمر. تعزى لمتغیرالتعلیمیة 

ت مفهـــوم الـــذات لـــدى متوســـطا بـــینومعرفـــة داللـــة الفـــروق،  التاســـعة،ولفحـــص صـــحة الفرضـــیة الصـــفریة 

ــي  ــل التعلیمیــــة مرضــــى الســــكري فــ ــة الخلیــ ــطات  لمتغیــــر تبعــــاً منطقــ العمــــر، تــــم اســــتخراج األعــــداد والمتوســ

  ). 23.4الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، كما هو في الجدول(

مفهوم الذات لدى مرضى ) األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات 23.4الجدول (

  العمر.  لمتغیر تبعاً   منطقة الخلیل التعلیمیةالسكري في 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد  المجموعة

 0.546 3.074 14 سنة فأقل 18

 0.400 3.136 32 سنة 35 -19

 0.525 3.209 134 سنة فأكثر 36

 0.506 3.186 180 الكلي

الستجابات أفراد العینیة ) أن هناك فروقا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة، 23.4ویالحظ من الجدول ( 

  العمر.  تعزى لمتغیرمنطقة الخلیل التعلیمیة على مقیاس مفهوم الذات لدى مرضى السكري في 

) الســتجابات أفـراد الدراسـة علــى One-Way Anovaتـم اسـتخدام اختبــار تحلیـل التبـاین األحـادي (قـد  و

  .) یوضح ذلك24.4والجدول رقم ( العمر،تبعاً هوم الذات  مفمقیاس 

  

  

 أفراد) الستجابات One-Way Anova) یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (24.4جدول (

  العمر. لمتغیر تبعاً مفهوم الذات  الدراسة على مقیاس 
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 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

قیمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 0.641 0.165 2        0.330 بین المجموعات
 

0.528 
 

 0.257 177 45.577 داخل المجموعات
 

 179 45.907 الكلي

وهـي  )،0.528على مقیاس مفهوم الذات ( حصائیة) أن قیمة مستوى الداللة اإل24.4یتبین من الجدول (

 وجود فروق دالة إحصـائیا بـین متوسـطات مفهـوم الـذات)، مما یدل على عدم α ≤ 0.05أكبر من قیمة (

  لمتغیر العمر. تعزى

ــة الفرضـــیة الصــــفریة العاشــــرة ــروق ذات داللـ ــد فــ ــد مســــتوى الداللـــة إحصــــائیة: ال توجـ بــــین )(α≤0.05عنـ

  مكان السكن. تعزى لمتغیرمنطقة الخلیل التعلیمیة متوسطات مفهوم الذات لدى مرضى السكري في 

متوســـطات مفهـــوم الـــذات لـــدى  بـــین ومعرفـــة داللـــة الفـــروق، العاشـــرة،الصـــفریة ولفحـــص صـــحة الفرضـــیة  

مكـان السـكن، تـم اسـتخراج األعـداد والمتوسـطات  لمتغیـر بعـأتمنطقـة الخلیـل التعلیمیـة مرضى السـكري فـي 

  ).25.4الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، كما هو في الجدول(

مفهوم الذات لدى مرضى ، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات ) األعداد والمتوسطات الحسابیة25.4الجدول (

  مكان السكن.  لمتغیر تبعاً منطقة الخلیل التعلیمیة السكري في 

المتوسط  العدد  المجموعة

 الحسابي

 االنحراف المعیاري

  5570.  3.175  66 مدینة

 5700. 3.157 55  قریة

 3710.  3.225 59  مخیم

  5060. 3.186 180  كلي
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الستجابات أفراد العینیة ) أن هناك فروقًا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة، 25.4من الجدول (ویالحظ 

 مكان السكن.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةعلى مقیاس مفهوم الذات لدى مرضى السكري في 

) الســتجابات أفــراد الدراســة علــى One-Way Anovaتــم اســتخدام اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي (قــد و 

  .) یوضح ذلك26.4والجدول رقم ( ،مكان السكن لمتغیر تبعاً مفهوم الذات  مقیاس 

  ) الستجاباتOne-Way Anova) یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (26.4جدول (

  مكان السكن. لمتغیر تبعاً  مفهوم الذاتالدراسة على مقیاس  أفراد

)، وهـي 0.759على مقیاس مفهوم الذات ( حصائیة) أن قیمة مستوى الداللة اإل26.4یتبین من الجدول (

)، مما یدل على عدم وجود فروق دالة إحصـائیا بـین متوسـطات مفهـوم الـذات α ≤ 0.05أكبر من قیمة (

 لمتغیرمكان السكن.

بین متوسطات  )(α≤0.05ةعند مستوى الدالل إحصائیة: ال توجد فروق ذات داللة الفرضیة الحادیة عشر

منطقـة الخلیـل التعلیمیـة فـي  المنتفعین مـن عیـادات وكالـة الغـوث الدولیـةمفهوم الذات لدى مرضى السكري 

  نوع المرض. تعزى لمتغیر

متوسـطات مفهـوم الـذات لـدى مرضـى  بـین ومعرفـة داللـة الفـروق،الحادیـة عشـر، ولفحص صحة الفرضـیة 

)للمجمـــوعتین tنـــوع المـــرض، اســـتخدم الباحـــث اختبـــار( غیـــرلمتتبعـــًا  منطقـــة الخلیـــل التعلیمیـــةالســـكري فـــي 

  یوضح ذلك )27.4() والجدول رقم Independent Samples Test(مستقلتین

الستجابات أفراد عینة الدراسة على ) t()Independent Samples Testنتائج اختبار () 27.4جدول(

  .نوع المرض لمتغیر تبعاً مقیاس مفهوم الذات 

التباین مصدر المتغیرات  
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

قیمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

مفهوم 

 الذات

 0.277 0.072 2 0.143 بین المجموعات
 

0.759 
 

 0.259 177 45.764 داخل المجموعات
 

 179 45.907 الكلي
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ـــدد  المجموعة  ـــ ــ ـــ عــ

   المرضى

ــط  ـــ ــ المتوســ

 الحسابي 

ــراف  ــ ـــ االنحـ

 المعیاري 

ـــة  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ درجـ

 الحریة 

ـــة  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ قیمـ

)tالمحسوبة( 

ـــتوى  ـــ ـــ مسـ

ـــة  ـــ ــ ـــ الداللـ

 حصائیةاإل

 611 .0 0.510 176 0.077 3.209 74 النوع األول

ثاني النوع ال  106 3.169 0.072 

)، وهـي 0.611على مقیاس مفهوم الذات ( حصائیة) أن قیمة مستوى الداللة اإل27.4یتبین من الجدول (

)، مما یدل على عدم وجود فروق دالة إحصـائیا بـین متوسـطات مفهـوم الـذات α ≤ 0.05أكبر من قیمة (

 .نوع المرضتعزى لمتغیر 

بین متوسطات  )(α≤0.05عند مستوى الداللة إحصائیة: ال توجد فروق ذات داللة  الفرضیة الثانیة عشر

 منطقـة الخلیـل التعلیمیـةفـي  عیـادات وكالـة الغـوث الدولیـةالمنتفعین مـن مفهوم الذات لدى مرضى السكري 

  .فترة اإلصابة تعزى لمتغیر

متوســطات مفهــوم الــذات لــدى  بــین ومعرفــة داللــة الفــروق، الثانیــة عشــرولفحــص صــحة الفرضــیة الصــفریة 

سـطات ، تـم اسـتخراج األعـداد والمتو فتـرة اإلصـابة لمتغیـر بعـاً تمنطقـة الخلیـل التعلیمیـة مرضى السكري في 

  ).28.4الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، كما هو في الجدول(

مفهوم الذات لدى مرضى ) األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات 28.4الجدول (

  . فترة اإلصابة لمتغیر تبعاً  الخلیل التعلیمیةمنطقة السكري في 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد  المجموعة

 0.656 3.131 28 لسنةفأق

 0.541 3.180 74 )سنة6- 2من(

 0.462 3.178 27  ) سنة10_7من(

 0.378 3.228 51  فأكثر سنة 10من 

 0.506 3.186 180 كلي
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الستجابات أفراد العینیة ) أن هناك فروقا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة، 28.4ویالحظ من الجدول (

 . تعزى لمتغیر فترة اإلصابةمنطقة الخلیل التعلیمیة على مقیاس مفهوم الذات لدى مرضى السكري في 

) الســتجابات أفــراد الدراســة علــى One-Way Anovaتــم اســتخدام اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي (وقــد 

  .) یوضح ذلك29.4والجدول رقم ( ،فترة اإلصابةلمتغیر  تبعاً مفهوم الذات مقیاس 

  

  

  ) الستجاباتOne-Way Anova) یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (29.4جدول (

  .فترة اإلصابة لمتغیر تبعاً مفهوم الذات الدراسة على مقیاس  أفراد

 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

قیمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

المجموعات بین  0.180 3 0.060 0.231 

 

0.875 

 
 0.260 176 45.728 داخل المجموعات

 
 179 45.907 الكلي

ــدول ( ــن الجــ ــین مــ ــتوى الداللــــة اإل29.4یتبــ علــــى مقیــــاس مفهــــوم الــــذات حصائیةالمحســــوبة ) أن قیمــــة مســ

)، ممــا یــدل علــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیا بــین α ≤ 0.05)، وهــي أكبــر مــن قیمــة (0.875(

 .فترة اإلصابةمتوسطات مفهوم الذات لمتغیر 

بـین متوسـطات  )(α≤0.05عنـد مسـتوى الداللـة إحصـائیةال توجـد فـروق ذات داللـة  الفرضیة الثالثة عشر:

خلیـل التعلیمیـة منطقـة الفـي  المنتفعین مـن عیـادات وكالـة الغـوث الدولیـةمفهوم الذات لدى مرضى السكري 

  المستوى االقتصادي. تعزى لمتغیر

متوسـطات مفهـوم الـذات لـدى  بـین ومعرفـة داللـة الفـروق، الثالثـة عشـر،ولفحص صـحة الفرضـیة الصـفریة 

ــم اســـتخراج األعـــداد  لمتغیـــر بعـــاً تمنطقـــة الخلیـــل التعلیمیـــة مرضـــى الســـكري فـــي  ــادي، تـ المســـتوى االقتصـ

  ).30.4والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، كما هو في الجدول(
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مفهوم الذات لدى مرضى ) األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات 30.4الجدول (

  المستوى االقتصادي.  لمتغیر تبعاً  منطقة الخلیل التعلیمیةالسكري في 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد  المجموعة

 0.513 3.211 121 شیكل2000أقل من 

 0.522 3.164 42شیكل      3000-2000من

 0.409 3.061 17  شیكل3000أكثر من 

 0.506 3.186 180 كلي

  

الستجابات أفراد العینیة ) أن هناك فروقا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة، 30.4ویالحظ من الجدول (

المستوى  تعزى لمتغیرمنطقة الخلیل التعلیمیة على مقیاس مفهوم الذات لدى مرضى السكري في 

 االقتصادي. 

) السـتجابات أفـراد الدراسـة علـى One-Way Anovaتم اسـتخدام اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي (وبذلك 

  .) یوضح ذلك31.4والجدول رقم ( ،المستوى االقتصاديتبعاً مفهوم الذات مقیاس 

  ) الستجاباتOne-Way Anova) یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (31.4جدول (

  المستوى االقتصادي. لمتغیر تبعاً مفهوم الذات  الدراسة على مقیاس  أفراد

)، وهـي 0.496علـى مقیـاس مفهـوم الـذات  ( حصـائیة) أن قیمة مستوى الداللـة اإل31.4یتبین من الجدول (

 )، مما یـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیا بـین متوسـطات مفهـوم الـذاتα ≤ 0.05أكبر من قیمة (

  لمتغیر المستوى االقتصادي. تعزى

التباینمصدر  مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

مستوى  قیمة "ف"

 الداللة

 0.705 0.181 2 0.363 بین المجموعات
 

0.496 
 

 0.257 177 45.545داخل 
 

 179 45.907 الكلي
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بـین  )(α≤0.05عنـد مسـتوى الداللـة إحصـائیة: ال توجـد فـروق ذات داللـة الفرضیة الصفریة الرابعة عشـر

  مي.لالمؤهل العتعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیة متوسطات مفهوم الذات لدى مرضى السكري في 

متوسـطات مفهـوم الـذات لـدى  بـین ومعرفـة داللـة الفـروق، الرابعـة عشـر،ولفحص صحة الفرضیة الصـفریة 

ج األعـداد والمتوسـطات مي، تـم اسـتخرالالمؤهل الع لمتغیر بعاً تمنطقة الخلیل التعلیمیة مرضى السكري في 

  ).32.4الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، كما هو في الجدول(

مفهوم الذات لدى مرضى ) األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات 32.4الجدول (

  المؤهل العلمي.  لمتغیر تبعاً   منطقة الخلیل التعلیمیةالسكري في 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد  المجموعة

 0.531 3.215 126 ثانویة فأقل

 0.451 3.128 27  دبلوم

 0.434 3.108 27  بكالوریوس فأكثر

 0.506 3.186 180 كلي

الستجابات أفراد العینیة ) أن هناك فروقا ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة، 32.4ویالحظ من الجدول (

 . العلمي المؤهل  تعزى لمتغیرمنطقة الخلیل التعلیمیة على مقیاس مفهوم الذات لدى مرضى السكري في 

) السـتجابات أفـراد الدراسـة علـى One-Way Anovaتم اسـتخدام اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي (وبذلك 

  .) یوضح ذلك33.4قم (والجدول ر  العلمي، لمؤهلل تبعاً  مفهوم الذات مقیاس 

  ) الستجاباتOne-Way Anova) یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (33.4جدول (

  مي.لالمؤهل الع لمتغیر تبعاً مفهوم الذات الدراسة على مقیاس  أفراد

مجموع  مصدر التباین

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

قیمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 0.697 0.179 2 0.359 بین المجموعات
 

0.50 
 

 0.257 177 45.549 داخل المجموعات
 

 179 45.907 الكلي
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)، وهــي 0.50علــى مقیــاس مفهــوم الــذات( حصــائیة) أن قیمــة مســتوى الداللــة اإل33.4یتبــین مــن الجــدول (

)، مما یـدل علـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیا بـین متوسـطات مفهـوم الـذات α ≤ 0.05أكبر من قیمة (

 .العلميلمتغیر المؤهل 

  :الخامسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  4.4

المنتفعـین  :هل توجـد عالقـة بـین التوافـق النفسـي ومفهـوم الـذات لـدى مرضـى السـكريالخامسالسؤال نص 

  ؟منطقة الخلیل التعلیمیة ي ف من عیادات وكالة الغوث الدولیة

عنـد مسـتوى الداللـة  بـین التوافـق النفسـي ومفهـوم الـذات ارتباطیـهتوجـد عالقـة  ال: الفرضیة الخامسـة عشـر

)α ≤ 0.05(  ؟  منطقة الخلیل التعلیمیةفي المنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیة لدى مرضى السكري  

ـــرختبــــار الفرضــــیة ال ـــة عشـ ــــین اســــتجابات  :الخامسـ ـــون ب ـــل ارتبــــاط بیرسـ ــاب معامـ اســــتخدم الباحــــث حســ

  ) یوضح ذلك.34.4والجدول رقم(  بین على مقیاسي التوافق النفسي ومفهوم الذاتیالمستج

  الداللة االحصائیة  معامل االرتباط  العالقة

  0.384  0.065  التوافق النفسي ومفهوم الذات

)  ممــا 0.384بمســتوى داللــة () 50.06ارتبــاط بیرســون (معامــل أن مقــدار   )34.4( یتضــح مــن الجــدول 

التوافـق النفسـي ومفهـوم الـذات لـدى مرضـى  یة ضعیفة غیر دالة احصائیا بینعالقة ارتباط وجود دل علىی

  . منطقة الخلیل التعلیمیةفي المنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیة السكري 
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  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول. 1.5
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  الفصل الخامس

 

 مناقشة نتائج الدراسة 5 

ـــین مـــــن  ــكري المنتفعــ ـــتجابات مرضـــــى الســـ ـــة النتـــــائج التـــــي أظهرهــــا تحلیـــــل اســ ـــذا الفصـــــل مناقشــ ــــاول هــ یتن

ـــة فـــــي  ــــة الغـــــوث الدولیــ ــةعیـــــادات وكالـ ـــة الخلیـــــل التعلیمیـــ ــ ــــق النفســـــي ومفهـــــوم  منطق ــي التوافـ ــى مقیاســـ ـــ عل

ــــن  ـــي أمكــــ ـــابقة التـــــ ـــــات الســـــ ـــائج الدراســ ــة، ونتـــــ ــــ ــري للدراســ ــــ ـــار النظــ ــدود اإلطــــ ــــ ـــي حــ ــــیرها فـــــ ــذات، وتفســــ ـــــ ال

ــــا  ــــي خــــــرج بهـــ ـــات التـــ ــیات والمقترحـــ ـــــة التوصـــــ ـــــل مجموعـ ــذا الفصــ ـــــتعرض هــــ ــــا یســ ـــا، كمــ ـــــول علیهــــ الحصـ

  .الباحث في ضوء ذلك

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.5

ـــص ا ــؤال األولنـــ ـــ ــــا  لسـ ـــرض الســــــكريمســــــتوى : مــ ــدى مـــ ـــــي لــــ ـــق النفسـ ــادات  التوافـــ ـــن عیــــ المنتفعــــــین مـــ

 ؟ منطقة الخلیل التعلیمیةوكالة الغوث الدولیة في 

ــوالي   ــــ ـــــى التــ ــري) علـــ ــــ ـــــاعي، األســ ــي (االجتمـــ ــــ ـــق النفســ ــــتوى التوافـــــ ــة مســــ ــــ ــة أن درجــ ــــ ــــائج الدراســ ــــیر نتــــ تشــــ

  الصحي الجسمي متوسطة.  الشخصي االنفعالي و مرتفعة، بینما درجة التوافق

ــة   ــــي بدرجــــ ــــي نفســ ــ ـــــة ف ــدي  ثقـ ــعر أن لــــ ـــــرات (أشــــ ــــو للفقـ ـــــابي هــ ــــط حسـ ــــى متوســ ــ ـــــائج أن أعل ــــیر النتـ وتشــ

ـــم ــرین وأتعـــــاون معهــ ــادة ویلیـــــه أحـــــب اآلخـــ ـــي العبـــ ـــن اهللا فــ ـــب مــ ـــه أنـــــا قریــ ــة، ویلیــ ــة  ،كافیـــ ـــي ذات درجـــ وهــ

ـــة ــــ ،مرتفعــــ ـــى أنـــ ــــ ــاملني عل ــــ ــرتي تعـ ــــ ــعر أن أسـ ــــ ـــرات (أشـ ــــ ـــــو للفق ـــــابي هــ ــط حســ ــى متوســـــ ــــ ـــًال وأن أدنـ ــــ ي طف

ـــغیرًا) ـــي  ،صــ ـــرتي) وهـــ ــــر أســ ـــــي أســـــرة غیـ ــــون ل ــــى أن تكـ ــــالم)، ( أتمنــ ـــق والكـ ــــي النطــ ــــعوبة فـ ـــعر بصـ (أشــ

  ذات درجة متوسطة.

ــة   ـــات المجتمعیـــ ــة العالقــ ــى طبیعــ ـــك إلـــ ــر الباحـــــث ذلــ ـــة  الصـــــادقةویفســ ــع الفلســـــطیني فـــــي حالــ ــي المجتمـــ فــ

ـــدعم ـــام بــ ــرة القیــ ـــة أفـــــراد األســـ ــات وخاصــ ـــام  المـــــرض إذ یتوجـــــب علـــــى األفـــــراد والجماعـــ المرضـــــى واالهتمــ

ــمي  ــة التوافــــــق الصــــــحي الجســــ ــة، بینمــــــا درجــــ ـــریة واالنفعالیـــ ـــة واألســـ ـــن جمیــــــع النــــــواحي االجتماعیـــ ــــم مـــ بهـ

ــة  ــوم، ویــــرى الباحــــث أن درجــ ــد یــ ــا بعــ ــه مضــــاعفات تــــزداد یومــ ــون مــــرض الســــكري لــ متوســــطة  لــــدیهم لكــ

ــربهم ـــدقاء وكــــــذلك قــــ ــــل واألصــ ــن األهــ ــــل مــــ ــــدعم المتواصــ ـــة للـ ـــه، نتیجـــ ــهم عالیـــ ــتهم بأنفســــ ـــي  ثقـــ ـــن اهللا فـــ مـــ

ـــكر ــى السـ ــــائج باســــتجاباتهم مرضــ ـــذه النت ــــى هـ ــا  یــــدلل الباحــــث عل ــادل، كمــ  العبــــادة وحــــب اآلخــــرین المتبــ
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ـــعر  ـــغیرًا ) (أشـــ ـــــًال صــ ــــي طف ـــرتي تعـــــاملني علــــــى أنـ ــارة( أشـــــعر أن أســ ـــــى عبــــ ـــة المتوســـــطة عل ذات الدرجــ

ـــرتي) ــــر أســـ ــ ــــرة غی ـــي أســ ــون لـــ ـــــى أن تكــــ ــــالم)، ( أتمنـ ـــق والكــ ــــي النطـــ ــ ـــعوبة ف ـــــى بصـــ ــدلل علـ ـــــذا یــــ أن . وهـ

  لألسرة دور فعال في تحقیق التوافق النفسي لدى المرضى من خالل هذا الدعم والتواصل .

  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 2.5 

ـــاني ـــه  :نـــص الســـؤال الث ــل توجـــد فـــروق ذات دالل ــد مســـتوى الداللـــة  إحصـــائیةهـ )  فـــي (α ≤0.05عنـ

ـــرض الســـــكري  ـــدى مــ ـــي لــ ــق النفســ ـــ ــــوث الدولیـــــةمتوســـــطات التواف ــة الغـ ــــادات وكالـــ ـــین مـــــن عیـ ـــي  المنتفعــ ــ ف

ـــة ــــ ــل التعلیمیـ ــــ ــة الخلیــ ــــ ــــرة  منطقــ ـــــرض، فتــــ ـــوع المـــ ــــ ـــكن، نـ ــــ ـــان السـ ــــ ـــــر، مكـ ـــــنس، العمـــ ـــــر (الجـــ ــــزى لمتغیـــ تعــــ

 اإلصابة، الوضع االقتصادي، والمؤهل العلمي)؟ 

  :األولىمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة  1.2.5

ـــى  ــــ ــــ ـــفریة األولـ ـــــ ــــــیة الصــــ ــــ ـــــص الفرضــ ــــ ــة  :نـــ ــــ ــــ ــ ــروق ذات دالل ــــ ــــ ــد فــ ــــ ــــ ـــــائیةال توجــ ــــ ــــتوى  إحصـــ ــــ ــد مســــ ـــــ ــــ عنـ

ـــــة ـــــكري) (α≤0.05الداللـ ـــــى السـ ـــدى مرضـ ــي لـــ ــــق النفســــ ـــــطات التوافــ ـــــي متوسـ ـــادات  فـ ــن عیـــ ــــین مــــ المنتفعــ

  الجنس.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــیر النتـــــائجو  ـــذه الدراســـــة  تشـــ ـــق  إلـــــىفـــــي هــ ــاد (التوافــ ـــین متوســـــطات األبعـــ ــائیا بــ ــة إحصـــ ــود فـــــروق دالـــ وجـــ

ــــتوى  ــة مســــ ـــــین أن قیمــــــ ــــا تبــ ـــذكور، كمــــ ــــ ــــالح ال ــــمي) لصــــ ــق الصحي(الجســــ ــــ ــــالي والتوافـ ـــــي واالنفعــــ الشخصــ

ــاعي ( ـــري والتوافــــــق االجتمــــ ــق األســـ ــــة اإلحصــــــائیة للتوافــــ ــة 0.274،0.356الداللــ ــــن قیمــــ ــر مــ ـــــي أكبــــ ) وهـ

)α≤0.05ــــة إح ــــروق دالــ ــــود فــ ــــدم وجــ ــى عـــ ــــ ــدل عل ــــ ـــــا ی ــري )، ممـ ــق األســـــ ــــ ـــطات التواف ــــین متوســـ صـــــــائیا بــ

  والتوافق االجتماعي تعزى لمتغیر الجنس.

عند الذكور موجود  التوافق الشخصي واالنفعالي والتوافق الصحي(الجسمي)أن ب ذلك  ویفسر الباحث

 وان  وذلك نتیجة ان الذكور اقدر على التحمل والمسؤولیة نتیجة نمط الحیاة المتبع لمثل هؤالء المرضى

في الواجبات واألدوار  الحیاة أعباء على تحمل والقدرة والعقلیة والفكریة الجسدیة الناحیة من الذكور طبیعة

 على والقدرة الثقة بالنفس یكسبهم األحیان أغلب لذكور فيلوان التنشئةاالجتماعیة السلیمة  ،االجتماعیة

التأثیر  في والتقالید والعادات االجتماعیة لثقافةا وان دور، لدیهم النفسي  التوافق من یزید وذلك القرار اتخاذ

، ویكون أما ایجابي أو سلبي المجتمع في لهمالمستمر  الدعم للذكور یتبلور ضمن على التوافق الشخصي 

  وذلك حسب التأثیر.

ـــري  ــــتوى االســ ـــروق ،وذلـــــك الن المسـ ــ ــــق االجتمـــــاعي ،فـــــال توجـــــد ف ـــري والتوافـ ـــق االســ ــ ــبة للتواف امـــــا بالنســـ

ــؤولیة  ـــوع المســـ ــع ،وال یختلـــــف حســـــب نــ ــي هـــــذا المجتمـــ ــــد فـــ ــــط واحـ ــین ذات نمـ ــــال الجنســـ ــــاعي لكـ واالجتمـ
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ــة  ــــین نتیجــــ ــــین الجنســ ــ ــحة ب ــر واضــــ ـــروق غیــــ ـــا یجعــــــل الفـــ ـــین ،ممـــ ــا الجنســـ ــــرض لهــــ ــي یتعــ الموجــــــودة والتــــ

ــق اال ـــــاعي للتوافـــــ ـــري واالجتمــ ــدي ( ،ســــ ــة مجـــــ ــع دراســـــ ـــــة مـــــ ــذه النتیجــ ــــت هـــــ ـــــدت 2009واختلفـــ ــي أكــ ) التـــــ

ـــام  ــكل عــ ـــاندة االجتماعیـــــة بشـــ ـــــي إدراك المســ ــــل الجـــــنس ف ــــائیا لعامـ ـــــأثیر دال إحصـ ــود ت ــــدم  وجـــ ـــى عـ ــ عل

ـــاندة االجتماعیـــــة مـــــن  ــنس فـــــي إدراك المســ ــن جانـــــب أخـــــر وجـــــدت فـــــروق لعامـــــل الجـــ ــن جانـــــب ، ومـــ ،مـــ

 بــین المنــاخ طردیــة عالقــة وجــود أظهــرت ومــن الدراســات التــي ،قبــل األصــدقاء لصــالح اإلنــاث 

  .الجامعة طالبات لدى 2002 )عودة  (االنفعالیة الطمأنینة من وكال االجتماعي النفسي

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الثانیة2.2.5

ـــــفریة الثا ــــ ـــیة الصــــ ــــ ــــ ـــــص الفرضــ ـــــ ـــــةنـــ ـــــ ــــة نیـــ ــــ ــــروق ذات داللـــــ ــــ ـــد فـــــ ــــ ــــ ـــائیة: ال توجــ ـــــ ــــتوى  إحصـــــ ــــ ــــ ــــــد مسـ ــــ عنـــ

ـــــة ـــــكري) (α≤0.05الداللـ ـــــى السـ ـــدى مرضـ ــي لـــ ــــق النفســــ ـــــطات التوافــ ـــــي متوسـ ـــادات  فـ ــن عیـــ ــــین مــــ المنتفعــ

  العمر.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــة  ـــة الكلیـــ ــي علـــــى الدرجــ ـــطات التوافـــــق النفســـ ــین متوســ ـــروق دالـــــة إحصـــــائیا بـــ تشـــــیر النتـــــائج إلـــــى وجـــــود فــ

ـــــاد ــق  وأبعـــ ــــ ــ ــة  (التواف ــــ ــ ــــالح الفئ ــاعي) لصــــ ــــ ـــق االجتمــ ــــ ــري، والتوافـ ــــ ــــق األســ ـــــالي، والتوافــــ ــي االنفعـــ ــــ الشخصــ

ــــة ( ــا  36العمریــ ــــأكثر)، بینمــــ ــ ــنة ف ــمي) ال ســــ ــد التوافــــــق الصحي(الجســــ ــطات بعــــ ــــین متوســــ ــــروق بــ ــ ــد ف یوجــــ

  العمر. تبعًا لمتغیر

ــر ـــى ویفســـ ـــيأن  الباحـــــث ذلـــــك  إلــ ــق النفســ ــري، واالجتمـــــاعيو الشخصـــــي االنفعـــــالي،  التوافـــ ــالح  األســـ لصـــ

ــة العمریــــة (الف ـــذه ســــنة فــــأكثر 36ئــ ـــكري ومضــــاعفاته لهـ ــــوعي بمــــرض السـ ــة وال ) قــــد یكــــون نتیجــــة المعرفــ

ـــى  ـــنوات علـــ ــــرور ســـ ـــد مــ ــــة بعـــ ــــریض خاصــ ـــــه المــ ــادا علیـ ــــ ـــبح معت ـــا أن المــــــرض أصـــ ــــة، كمـــ ــ ــــة العمری ــ الفئ

ــاحبا  ــــرض بعـــــد أن أصـــــبح مصـــ ــــه وتجربتـــــه مـــــع المـ ــریض وخبراتـ ـــل المـــ ـــة تعامــ ــ ــى كیفی ـــ ل اإلصـــــابة بـــــه، وإ

  له.   

ــــا  ــروق ال بینمـــ ــــ ــد فـ ــــ ــــيیوجــ ــر فــــ ــــ ـــًا لمتغیــ ــــــمي) تبعــــ ـــق الصحي(الجســ ـــــر التوافــــ ــراض العمــ ــــ ــــك ألن أعــ ، وذلــــ

ـــذا مــــن  ــتالف أعمــــارهم، لـ ــــى اخــ ـــكري عل ــن یصــــابون بمــــرض السـ ــع مــ المــــرض واحــــدة متماثلــــة عنــــد جمیــ

ــه مــــن حیــــث الحفــــاظ  الممكـــن التعــــایش مــــع هــــذا المــــرض المــــزمن أذا تــــم التعــــرف إلــــى كیفیــــة التعامــــل معــ

ـــك ــــن الســــ ــــدل مـــ ـــتوى معتـــ ـــى مســــ ــة علــــ ــــ ـــــة والریاضـ ــ ــــــالج المناســـــــب والحمی ــــالل العـ ــن خـــ ــــــم مـــــ ــي الجسـ ــــ ر فـ

ـــحي ـــة النجــــار(واإلرشــــاد النفســــي والصـ ـــة مــــع دراسـ ـــق هــــذه الدراسـ ــود 1997، وتتفـ ــدت عــــدم وجــ ــي اكــ ) التــ

   فروق ذات داللة احصائیة في جمیع ابعاد التوافق تعزى لمتغیر العمر.
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الثالثة 3.2.5

ــــفریة  ــیة الصــــ ــــ ـــــص الفرضــ ــــةنـــ ـــ ـــة الثالثـ ــــ ـــروق ذات داللـ ــــ ــد فـ ـــــ ــائیة: ال توجـ ــــ ــة إحصــ ـــــ ــتوى الداللـ ــــ ــــد مســ  عنــــ

α≤0.05) (ـــــكري ـــدى مرضــــــى السـ ـــ ـــي ل ــــق النفســـ ــ ـــــطات التواف ـــــي متوسـ ـــة  فـ ـــادات وكالـــ ــن عیـــ ــــین مــــ المنتفعــ

  . مكان السكن تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  الغوث الدولیة

ـــاد  ـــى األبعــ ــ ـــق النفســـــي عل ــ ــــطات التواف ـــین متوسـ ــائیا بــ ـــروق دالـــــة إحصـــ ــــود فــ ــدم وجـ تشـــــیر النتـــــائج إلـــــى عـــ

 .مكان السكنوالدرجة الكلیة لمتغیر 

ـــده  أن علــــى ذلــــك ویفســــر الباحــــث ـــا متجانســــا فــــي جمیــــع أمــــاكن تواجــ ــع الفلســـــطیني مجتمعـ ــون المجتمــ كــ

ــى جانــــــب  ــــاني إلــــ ـــارب المكــ ــاعي والتقـــ ـــداخل االجتمــــ ـــبب التـــ ــیم بســـ ـــة أو المخــــ ــة أو القریـــ ـــواء فــــــي المدنیــــ ســـ

ــــة ــحیة متماثلــ ــادات الصــــ ــكن ،العــــ ـــاكن الســــ ـــع أمـــ ــة فــــــي جمیـــ ـــة متماثلــــ ــــدمات عالجیـــ ــى خــ ـــة وتلقــــ ، وان عینـــ

ــی ـــــع الالجئــــ ــن مجتمـ ـــا مــــ ــــة جمیعهـــ ــــن الدراســ ـــــرغم مــ ـــــى الـ ـــــوث علـ ـــة الغـ ـــــادات الوكالـــ ـــــن عیـ ـــین مـ ن المنتفعـــ

ــدى  ــ ـــي ل ـــق النفسـ ــي التوافـ ــدم إظهــــار اخــــتالف فــ ــى عــ ــ ـــذا یعمــــل عل ـــاكن تواجــــدهم، حیــــث أن هـ اخــــتالف أمـ

ــى ــــل(المرضــ ــة جمـــــل اللی ــیة مــــع دراســ ـــذه الفرضــ ـــروق ذات 1993،وأختلفت هـ ــــى وجــــود فــ ـــدت عل ــي اكـ )التــ

   داللة احصائیة لصالح المقیمین داخل المدینة. 
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ــــفریة  ــیة الصــــ ــــ ـــــص الفرضــ ــــةنـــ ـــ ـــة الرابعـ ــــ ـــروق ذات داللـ ــــ ـــد فـ ــــ ــائیة: ال توجـ ــــ ــة إحصــ ـــــ ــتوى الداللـ ــــ ــــد مســ  عنــــ

α≤0.05) ( ــــین ــى الســــــكريبــ ـــــدى مرضــــ ــــي لـ ــق النفســ ـــطات التوافــــ ــة  متوســـ ـــادات وكالــــ ــن عیـــ ـــــین مــــ المنتفعـ

  نوع المرض.  لمتغیرتعزى  منطقة الخلیل التعلیمیةفي  الغوث الدولیة

ــي  ـــطات التوافـــــق النفســـ ــین متوســ ـــروق دالـــــة إحصـــــائیا بـــ ــةتشـــــیر النتـــــائج إلـــــى وجـــــود فــ ـــة الكلیـــ  علـــــى الدرجــ

 النــوع ســكري ســواء المــرض بنــوع ، ویــرى الباحــث أن التوافــق النفســي یتحــددلمتغیــر نــوع المــرضتبعــا 

 الســكري مرضــىالســكر، حیــث أن  حبــوب علــى المعتمــد الثــاني أو األنســولین المعتمــد علــى األول

البیئــة  فــي الموجــودة اطــاتباإلحالمشــاكل و  تحمــلإلــى توافــق نفســي عــالي لی یحتــاجون أنواعــه بجمیــع

والتوافـــق النفســـي ولكـــن بـــدرجات مختلفـــة حســـب نـــوع االصـــابة ، ،ومضـــاعفاته المـــرض مـــع والتكیـــف

 التوافـق  ا هـذ لمثـل یحتـاج السـكري ومـریضنفسـه،  علـى المحافظـة مـن الفـرد تمكـن التـي العوامـل مـن

آلخــر  مــریض مــن تختلـف هـاولكن ،السـكري مـرض مــن الثــاني أو األول بــالنوع كانــت اصـابته سـواء

 الســكري تطــور مــرض لتفــادي الــدم فــي الطبیعیــة الســكر نســبة علــى المحافظــة حیــث تســاعده علــى

 نســبةعلــى  یحــافظون ال الــذین الســكري مرضــى أن ) Marion( 1999: 32أشــار حیــث ،عنـده
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 وأمـراض العیـون الكلـوي والفشـل القلـب أمـراض لحـدوث عرضـة أشـد هـم الـدم فـي الطبیعیـة السـكر

ــامن ــــكري مضــــــاعفات وكلهــــ ـــرض  الســ ـــن المـــ ــــوع الثــــــاني مـــ ــــام ،وان وجــــــود الفــــــروق واضــــــحة للنــ ــكل عــ بشــــ

ـــى  ــاج الـ ــ ـــن المــــرض ال یحتــــاج الــــى بــــذل جهــــد فــــي المتابعــــة العالجیــــة وال یحت ـــاني مـ ـــوع الثـ ــك الن النـ وذلــ

   .اكثر في العالج ومضاعفاته قلیلة بالمقارنة من النوع االول من المرضتكلفة 

ولــذلك  حیاتــه طــوال للمــریض المالزمــة الضــغوط مــن یعتبــر المختلفــة بأنواعــه الســكري مــرضإن 

ــاج ـــالي  یحتـــــ ـــــق عــــ ــــالجلتوافــ ــذه لیعـــ ـــغوط هـــــ ــــاحبة  الضــــ ــــراض المصـــ ــن األمـــ ـــرض مـــــ ـــــذا المــــ ــبح هــ ات ویصـــــ

ــ ویحتــاجللمــریض   وعوامــل  عنــده الموجــودة المهــارات والقــدرات اســتخدام منهــا عوامــل عــدة ذلكل

 وتزیــد والصــبر وجــود التوافـق  علــى تسـاعد بـدورها وهـذه والعبــادات  االجتماعیـة كالمسـاندة داعمـة

ــده ویـــــرى الباحـــــث  مـــــن ـــي عنـــ ــل أندرجـــــة التوافـــــق النفســ ـــودةم هـــــذه العوامـــ ــراد لـــــدى  وجــ ــع أفـــ  المجتمـــ

  .الفلسطیني

حســب  متفاوتـة بنسـب المـریض منهـا یعـاني أعـراض عـدة ظهـری السـكري مـرض أي نـوع مـن أنـواع 

 مهــارات Gravels(2006)دراســة  وبحثـت الســكري، مـرض بنــوع عالقـة لهــا ولـیس المــرض حـدة

 السـكري لـدى مرضـى ضـعیفة المواجهـة مهـارات أن الدراسـة وأظهـرت السـكري مرضـى لـدى المواجهـة

ــاء ــة مقبــــل ( خاصةالنســ ـــذا الفــــرض مــــع دراســ ـــة هـ ــي بینــــت 2010،واختلفــــت نتیجـ ـــود فــــروق ) التــ عــــدم وجـ

  في عملیة التوافق. بین نوع اإلصابة بمرض السكري
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ــــة: ــــ ــفریة الخامســــ ــــ ــــ ــــیة الصــ ـــــ ــــص الفرضـــ ــــ ـــة  نـــ ــــ ـــروق ذات داللـــــ ــــ ــــد فـــــ ــــ ـــــائیةال توجــــ ـــــ ــــتوى  إحصــ ــــ ـــد مســــ ــــ عنـــــ

ـــــة ـــــكري) (α≤0.05الداللـ ـــــى السـ ـــدى مرضـ ــي لـــ ــــق النفســــ ـــــطات التوافــ ـــــي متوسـ ـــادات  فـ ــن عیـــ ــــین مــــ المنتفعــ

  فترة اإلصابة.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ـــاد  ـــى األبعــ ــ ـــق النفســـــي عل ــ ــــطات التواف ـــین متوسـ ــائیا بــ ـــروق دالـــــة إحصـــ ــــود فــ ــدم وجـ تشـــــیر النتـــــائج إلـــــى عـــ

  صابة.والدرجة الكلیة لمتغیر فترة اإل

 خالل من ویتشكل الفرد نمو مع ینمو والذي صفة من صفات الشخصیة التوافق النفسي ویرى الباحث أن 

منذ مراحل  ضعیف أو جید یتكون لدیه توافق نفسي الذي فالفرد االجتماعیة، منها البیئة والتنشئة عوامل عدة

دائم، لذلك فان سنوات اإلصابة بمرض السكري في مختلف  بمرض نتیجة إصابته عمره المختلفة ولیس

 زیادة مع وأنهمراحل عمر اإلنسان تكون واحدة وبالتالي توافقه النفسي یكون غیر مختلف مع فترة اإلصابة 
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 والخوف العالج وأخذ مصاحبة المرض من والملل باإلحباط المریض یشعر بالمرض اإلصابة سنوات عدد

 أنهم حیث العالج أخذ من الذكور خوف المرضى مثل المرضى، بعض دعن ومضاعفاته المرض من

 الدم في السكر نسبة على المحافظة عدم أن برغم الجنسیة واإلنجابیة قدرتهم على یؤثر العالج أن یعتقدون

 المرضى عند الشعور وذلك الجنسیة القدرة ومنها الجسمیة القدرات ضعف تسبب في من هي طویلة لسنوات

، ولكن هذه الدراسة بینت عكس هذه المشاكل مواجهة في إرادتهم وتضعف التوافق النفسي ضعفإلى  یؤدي

 البیئة وأیضا باالعتبار أخذها یجب فردیة فروق فهناك مرضى السكري لكل تعمیم یعتبر ال ذلكل األمور

 المریض قدرة من ویزید الصعوبات تقبل على یساعد واالجتماعي الدعم األسري أن حیث بالفرد المحیطة

الصعبة  بالمواقف تتأثر التي النفسیة المتغیرات من التوافق النفسي وأیضا ومضاعفاته، مواجهة المرض على

 وقدراته على الفرد شخصیة حسب تقل أو تزید أن الممكن فمن حیاته في الفرد لها یتعرض التي

 أعراض وجود أظهرت حیث الفرض نتیجة مع K.Humlde et,al ( 2006) دراسة اختلفت حیث،المواجهة

 األعراض بدأت الدراسة من ) سنوات 3بعد ( ولكن المرض اكتشاف بدایة في العدوانیة أعراض وزیادة القلق

 لصالح المرض تاریخ لمتغیر تعزى دالة فروق وجود أظهرت) 2002(  رضوان دراسة اختلفت وأیضا تقل،

)ایضًا على عدم وجود فروق ذات داللة بین عدد 2010(واكدت دراسة مقبل سنة، 18من  أكثر المجموعة

) ایضًا انه ال توجد في السلوك 2013دت دراسة شهرزاد نوار(أكسنوات االصابة بمرض السكري ،و 

لطبیعة عینة الدراسة الحالیة وما  االتفاقاتوتعزى هذه الصحي وااللم العضوي تبعًا لمتغیر مدة المرض، 

رشادیة متتالیة ، وهذا ما یعزز توصیتي بزیادة البرامج اإلرشادیة والصحیة  تتلقاه من خدمات صحیة وإ

   .والتوعویة لمرضى السكري بشكل عام حتى ال یتطور المرض ویصبح خطیر علیهم
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ـــة  ــــ ـــروق ذات داللـــــ ــــ ــــد فـــــ ــــ ـــة: ال توجــــ ــــ ــفریة السادســـــ ــــ ــــ ـــــیة الصــ ــــ ــــص الفرضـــ ــــ ـــــائیةنــــ ـــــ ــــتوى  إحصــ ــــ ـــد مســــ ــــ عنـــــ

ـــــة ـــــكري) (α≤0.05الداللـ ـــــى السـ ـــدى مرضـ ــي لـــ ــــق النفســــ ـــــطات التوافــ ـــــي متوسـ ـــادات  فـ ــن عیـــ ــــین مــــ المنتفعــ

  المستوى االقتصادي.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــالح  ـــطات التوافــــق الشخصــــي واالنفعــــالي لصــ ـــین متوسـ ــائیا بـ ــة إحصــ ــ ـــود فــــروق دال ـــى وجـ ـــائج إلـ تشــــیر النتـ

  ) شیكل.3000-2000المستوى االقتصادي من (

 یـؤدي إلـى ممـا األولیـة الفـرد حاجـات إلشـباع یكفـي ال القلیـل  الـدخل مسـتوىویـرى الباحـث ذلـك بـأن 

 تحتـاج لمتطلبـات أسـرة لدیـه المـریض كـان إذا خاصـة بـالنفس الثقـة دموعـ باإلحبـاط، المـریض شـعور

 إلـى ویـؤدي ذلـك تصـرفاته، فـي الـتحكم علـى الفـرد قـدرة مـن تضـعف السـیئة المشـاعر هـذه متعـددة،

 التحمـل الفـرد یسـتطیع لـم فـإذا الـداخل مـن الفـرد تضـعف السـلبیة فالمشـاعر شخصـیته فـي ضـعف

عــدم  مــع الـدخل بمسـتوى یتـأثر التوافـق النفسـي  وبـذلك النفسـي للمـرض فریسـة ویقـع إرادتــه تضـعف

 .السكري مرضى بین التعمیم 

 أنـه  ،وبیئتـه ویـرى الباحـث ذاتـه مـع الفـرد انسـجام ) هـو 148: 2004الخطیـب ( أشـار كمـا التوافـق

 وان  وبیئتـه نفسـه مـع الفـرد انسـجام وهـي ،ومسـتوى الـدخل بـین التوافـق النفسـي  مشـتركة عالقـة یوجـد

 وثبــت ذلــك ،الســكري لــدى  مــریض النفســي یكــون بشــكل أفضــل إذا كــان مســتوى الــدخل اكبــر التوافــق

 شـیكل وهـذا  (  2000: 3000) مـن الـدخل عـن وجـود فـروق لصـالح مسـتوى الفـرض السـادس فـي

وتختلـف  المسـتوى والتوافـق، هـذا بـین فـروق توجـد والثانویـة ولـذلك األولیـة الفـرد احتیاجـات لسـد یكفـي

وة األنــا وهــي مــن مســببات التوافــق حیــث  )1996( الشــمیمري دراســة  أظهــرت التــي تحــدثت عــن قــ

  .االقتصادي للمستوى تبًعا األنا قوة في دالة فروق عدم وجود

 المــال نقــص ) "أن 125: 1986محمــد، كمــال وعـــودة ، (مرســـي، وكمــا ورد فــي اإلطـــار النظــري 

 یسـبب وقـد الحیـاة فـي أهـدافهم تحقیـق مـن النـاس مـن كثیـًرا یمنـع عائقـا اإلمكانـات المادیـة، تـوفر وعـدم

 وسـوء األلـم ویسـبب األساسـیة الحاجـات إشـباع مـن یمنـع عائقـا یعتبـر فـالفقر الشـعور باإلحبـاط، لهـم

  التوافق".
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة السابعة7.2.5

ـــــة  ـــــ ــ ــروق ذات دالل ــــ ــــ ــد فــ ــــ ــــ ـــــابعة: ال توجــ ــــ ـــفریة الســـ ــــ ــــ ـــــیة الصـ ــــ ــــص الفرضـــ ـــــ ـــــائیةنـــ ــــ ــــتوى  إحصـــ ــــ ــد مســــ ـــــ ــــ عنـ

ـــــة ـــــكري) (α≤0.05الداللـ ـــــى السـ ـــدى مرضـ ــي لـــ ــــق النفســــ ـــــطات التوافــ ـــــي متوسـ ـــادات  فـ ــن عیـــ ــــین مــــ المنتفعــ

  المؤهل العلمي.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــة  ـــى الدرجـــ ــ ـــق النفســـــي عل ــ ــــطات التواف ـــین متوسـ ــائیا بــ ـــروق دالـــــة إحصـــ ــــود فــ ــدم وجـ تشـــــیر النتـــــائج إلـــــى عـــ

ـــــین الكل ــــروق بــ ـــــد فـــ ـــــین توجــ ـــي حــ ــــاعي)، فــــ ــري واالجتمـــ ــحي واألســـــ ــــة (الصـــــ ــــاد اآلتیـــ ـــن األبعـــ ــــل مــــ یـــــــة وكـــ

 لمتغیر المؤهل العلمي لصالح بكالوریوس فأكثر. متوسطات التوافق الشخصي واالنفعالي، تبعاً 

ـــر ـــك: ویفســـ ـــ ــــث ذل ــیم الباحــ ــــن م أن التعلــــ ــــد مــ ــ ـــزدایزی ـــ ــــالي ت ــ ــه وبالت ـــــرد لذاتــــ ـــــة الفـ ـــــر د عرفـ ـــــه بنفســــــه أكثـ ثقتـ

 التعلــیم یعمــل علــى زیــادة  ، والــذات الــتحكم فــي علــى والقــدرة قــوة التوافــق الشخصــي تزیــد وبالتــالي

 ووعــي نضــج مــن یزیــدایضـًا   التعلــیم و ممــا یجعلـه أكثــر وعیــا بمرضــه والفكریــة العقلیــة الفــرد قـدرة

دراك  یـؤثر علـى ممـا اآلخـرین، مـع متزنـة عالقـات اجتماعیـة إقامـة علـى ویعمـل  وبیئتـه لنفسـه الفـرد وإ

 تعـزى دالـة فـروق وجـود حیـث أظهـرت النتیجـة هـذه مـع (2003)وحجـو جـودة دراسـة تتفـق شخصـیته،

 التعلـیم ذوي بـین دالـة فـروق وجـود عنهـا نــتج ) حیـث(1996 الشـمیمري ودراسـة التعلـیم، لمسـتوى

ـــط ــدائي المتوســـ ــالح واالبتــــ ـــــذوي لصــــ ــط، لـ ـــــیم المتوســــ ـــــة  التعلـ ) Maria&Goldstone )1992ودراسـ

 واختلفـت واألكـادیمي، العقلـي واألداء واالجتمـاعي التعلیمـي بـین المسـتوى فـروق وجـود أظهـرت حیـث

 التعلـیم وطـالب األزهـري التعلـیم طـالب بـین فـروق وجـود عـدم بینـت ) حیـث 1992( حمـادة دراسـة

دراك الســلیم التفكیـر علـى الفـرد قـدرة مـن فــالتعلیم یزیـد  العـام  یتضــمن والتوافـق النفســي الواقـع، وإ

 یواجههـا بمنطـق التـي الصـعوبات معالجـة علـى الفـرد تسـاعد والتـي بـالنفس الثقـة عالیـة مـن مسـتویات

 یعتبـر التعلـیم متغیـر أن أیًضـا الباحـث ویـرى ،التعلیمـي العـالي المسـتوى بوجـود توجـد  والتـي واضـح

 علـى مـن وعیـه یزیـد حیـث السـكري مـریض الفـرد خاصـة لـدى القـوة ونقـاط الداعمـة المصـادر مـن

 مضـاعفات وتفـادي الصـحي النفسـي توازنـه علـى وبالتـالي یحـافظ فـي جسـمه السـكر نسـبة فـي الـتحكم

ــكري ــواء الصـــحیة أو النفســــیة السـ ـــرة، ســ ـــین ذكــــر وأنثــــى  ،الخطی ــكري بمؤثراتــــه ال یفــــرق ب أن مــــرض السـ

ـــین معــــین  ــــى روتـ ــه یعتمــــد عل ــ ـــیم ألن ـــة أو مخـ ــر ومــــتعلم أو یســــكن فــــي مدینـ ــتعلم وغیــ ـــغیر ومــ ـــر وصـ وكبیـ

ـــمى  ــــاة یســـ ــــور للحیــ ـــع أمــ ــــاطي مـــ ـــة والتعــ ــــدواء والریاضــــــة والتغذیـــ ــــمل الــ ــذي یشــ ـــحي الــــ ـــــاة الصـــ ــام الحیـ نظــــ

ـــى  ـــعب علــــ ــن الصــــ ــذلك مـــــ ــــ ــدیة لـ ــرات الجســـــ ـــــ ــالنواحي والتغیی ــــ ـــام بـ ـــــة واالهتمــــ ــــیة واالجتماعیــ ـــــاة النفســـ ــ الحی

ـــود لإلنســــان وجــــب االلتــــزام بهــــا ــي هــــذا النظــــام ألنــــه یشــــكل حــــدود وقیـ ـــطین االلتــــزام فــ  ،اإلنســــان فــــي فلسـ

ــ ـــــكري النــــ ــنمرضــــــى السـ ــم مــــ ـــاني هــــ ـــ ـــــین  وع الث ــــین أو متعلمـ ـــر المتعلمــ ـــن غیـــ ــــب أو مـــ ــن بالغالــ ــــار الســــ كبــ
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ــدم  ــــى عــــ ــــــؤدي إلــ ـــــا ی ــــعیف ممـ ــــو ضــ ـــــكري هــ ـــــرض السـ ــطلحات مـ ـــتیعابهم لمصــــ ــذلك اســـ ــــ ــــة ل ـــة معینــ لدرجـــ

ــــه ــــزام بــ ــــؤثر  ،االلتــ ــ ـــــم الــــــذي ی ـــل األهـ ـــو العامـــ ــادي هـــ ــي واالقتصــــ ــاعي والسیاســــ ـــؤثر النفســــــي واالجتمــــ والمـــ

ـــالي تو  ــیة وبالتـــ ـــحة المــــــریض النفســــ ـــــا علــــــى صـــ ـــكري واعیـ ــــریض الســـ ـــان مــ ــــا  كـــ ــــذلك كلمــ ـــي، لــ ــــه النفســـ افقــ

  بمرضه وواعیا بواجبه اتجاه هذا المرض كلما كان توافقه النفسي أعلى.

 

  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث  3.5

ــث:  ــ ــؤال الثال ــا نــــص الســ ــتوىمــ ــة  مفهــــوم الــــذات لــــدى مــــرض الســــكري مســ ــ ــن عیــــادات وكال ــین مــ المنتفعــ

 ؟ منطقة الخلیل التعلیمیةفي  الغوث الدولیة

ـــادات  ـــن عیـــ ــكري المنتفعــــــین مـــ ــــى الســــ ــدى مرضــ ـــوم الــــــذات لــــ ـــتوى مفهـــ ــــة مســـ ـــى أن درجــ ــائج إلـــ ــیر النتــــ تشــــ

ـــة ـــوث الدولیــــ ـــــة الغــــ ــــرات ( وكالـ ــو للفقـــ ـــابي هـــــ ـــــى متوســـــــط حســــ ـــــة، وأن أعلــ ــلوكي مرتفعــ ـــــن ســـــ أنـــــــا راض عــ

ـــدیراً ،األخالقي) ــودي أن أكـــــون جــ ـــة (بـــ ــا)، بالثقــ ـــي معاملتهمـــ ـــا یجـــــب علــ ــل والــــــدي كمــ ــي ذات ،)(أعامـــ وهــــ

ــة ــــة مرتفعــــ ـــرات ( ،درجــ ــو للفقـــ ـــابي هــــ ــط حســـ ـــى متوســــ ن أدنـــ ـــــادقتيوإ ــعب مصـ ـــن الصــــ ـــیاء ( ،)مـــ ــــل أشـــ أفعــ

  وهي ذات درجة منخفضة. (أنا شخص حقود)،)، سیئة جداً 

ــة  ــى طبیعــ بــــدأ فــــي تكــــوین الفــــرد یالتربیــــة فــــي المراحــــل العمریــــة األولیــــة حیــــث أن ویفســــر الباحــــث ذلــــك إلــ

ــدأ ـــن حیاتـــــه حیـــــث یبـــ ـــذ اللحظـــــة األولـــــى مــ ـــه وعـــــن  مفهـــــوم محـــــدد لذاتـــــه منــ ـــات عـــــن نفســ ــع المعلومــ تجمیـــ

ــیش فیهــــا وینتمــــي إلیهــــا وعــــن البیئــــة ،اآلخــــرین المحیطــــین بــــه فــــي البیئــــة لیكــــون نتیجــــة تفاعلــــه  ،التــــي یعــ

ــــع ــه مـــ ــــ ــــه وتعاملـ ـــــاعر  واحتكاكـــ ــــن المشــ ـــــر مـــ ــ ـــه الكثی ــیش فیــــ ــــ ـــــذي یعـ ــ ـــــاعي ال ــــیط االجتمــ ـــــف المحـــ والعواطــ

ــــیس التــــــي ــوم واألحاســ ــــد یــــ ًا بعــ ــ ــراكم یومــــ ـــدة  ،تتــــ ـــة الجیـــ ـــى المتابعـــ ــة علـــ ـــة قائمــــ ــــذه التربیـــ فــــــي إذا كانــــــت هــ

ـــن آالمــــه وأحزانــــه وكیــــف ــرد  كیــــف یخفــــف مـ ــــتعلم الفــ ــات  ســــرعان  مــــا ی ـــاعب والعقبــ ـــى المصـ ـــب علـ یتغلـ

ــا یشـــعره بالراحـــة النفســـیة ویـــؤدي كمـــا انـــه یـــدرك فـــي نفـــس ،التـــي تواجهـــه فـــي الحیـــاة ذلـــك إلـــى  الوقـــت مـ

ـــكري، وكــــان  ـــا لــــدى مرضــــى السـ ـــذات مرتفعـ ـــوم الـ ـــذا مــــا جعــــل مفهـ ــي الكبــــر وهـ ــي عنــــده فــ التوافــــق النفســ

ــرات ( ــــ ـــى الفق ــــتجاباتهم علـــ ــــي اســ ـــحا فــ ــذا  واضـــ ـــــيهــــ ـــلوكي األخالقـ ــن ســـ ـــا راض عــــ ـــون )أنـــ ـــودي أن أكـــ (بـــ

ــــي معاملتهمــــا )جــــدیرًا بالثقــــة ـــا یجــــب عل ــدي كمـ ــ ــوم ذات عــــالي ،)(أعامــــل وال ــــى وجــــود مفهــ وهــــذا یــــدلل عل

  رتفع عند مرضى السكري.     وم
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  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع 4.5  

ــة  ـــع: هـــــل توجـــــد فـــــروق ذات داللـــ ـــائیةنـــــص الســـــؤال الرابــ )  بـــــین (α≤0.05عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة  إحصــ

ــكري ـــرض الســــ ـــدى مـــ ــــوم الــــــذات لــ ــطات مفهــ ــوث الدولیــــــة متوســـ ــــة الغــــ ــن عیــــــادات وكالـ ــــین مــــ ـــي  المنتفعـ فـــ

ــــة  ــــةمنطقــــ ــــل التعلیمیــــ ــر الخلیــــ ــــ ــنس، العمــ ــــ ــر (الجــ ــزى لمتغیــــــ ــــ ـــكن ،تعــ ــــان الســـــ ـــــرض ،مكــــ ـــوع المـــ ــــرة  ،نـــــ فتــــ

  الوضع االقتصادي، والمؤهل العلمي)؟  اإلصابة،

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الثامنة 1.4.5

ــة ـــ ــــفریة الثامن ــیة الصـ ــــة الفرضـــ ـــروق ذات داللـ ــ ــد ف ـــــة إحصـــــائیة: ال توجـــ ـــتوى الدالل ــــد مســ ) (α≤0.05عنـ

ـــى الســـــكري  ــدى مرضــ ــــوم الـــــذات لـــ ـــطات مفهـ ــین متوســ ــةبـــ ــــوث الدولیـــ ـــة الغـ ــ ــــادات وكال ــــین مـــــن عیـ  المنتفعـ

  الجنس.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي 

  عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات مفهوم الذات لمتغیر الجنس. تشیر النتائج إلى

ـــرى الباحـــــث  ـــذكور واإلنـــــاویــ ــین الــ ــروق دالـــــة بـــ ــدم وجـــــود فـــ ـــى التشـــــابه بـــــین عـــ ـــوم الـــــذات إلــ ث  علـــــى مفهــ

ـــیة  ــــادیة والسیاســــ ــیة واالقتصـــ ــة والدراســـــ ــــ ــة والثقافیـ ــــ ـــــریة واالجتماعیـ ــروف األســ ــــ ـــــي الظـ ــ ــاث ف ــــ ــذكور واإلنـ ــــ الـ

ـــة ــاء  ،واألمنیــــ ـــع أبنـــــ ــــى جمیــــ ـــــتالل علـــ ــه االحــ ـــذي یفرضـــــ ــي الــــ ـــي واألمنـــــ ــــادي والسیاســــ ــــــار االقتصـــ فالحصـ

ــاعي ـــل االجتمــــ ــة فــــــي التفاعـــ ـــة متقاربــــ ــــق حالـــ ــ ـــیاء الشــــــعب الفلســــــطیني یخل ــى األشـــ ــام علــــ ـــــیم واألحكــــ  ،والقـ

ـــذات لـــــدى الفـــــرد ـــوم الــ ـــیة فـــــي تشـــــكیل مفهــ ــل أساســ ـــتقرار  ،وهـــــي عوامـــ ـــث ذلـــــك إلـــــى اســ ـــزو الباحــ ــا یعــ كمـــ

ـــة ــ ـــرات الحیاتی ــ ــن والخب ــــي الســـ ـــابه فـ ــــاث، والتشــ ــذكور واإلنـ ـــ ــــى ال ــــذات لـــــدى المرضـ ـــوم الـ ــات مفهــ ـــ ـــد  ،وثب وقــ

ــكعة:  ــن :(الشــــ ـــل مــــ ــة كـــ ـــع دراســــ ــــرض مـــ ـــــذا الفــ ـــة هـ ـــــت نتیجـــ ـــــو كاشــــــف : )، و ( 1999اتفقـ         ،)1999أبـ

ـــود:  ــى مفهــــوم الــــذات 2003و( األسـ ــــة بــــین الجــــنس علــ ــروق دال ـــدم وجــــود فــ  ،) التــــي أكــــدت جمیعهــــا عـ

ــائج هــــذا الفــــرض مــــع دراســــة ( التــــي أظهــــرت وجــــود  ،) Crumel Lamy,1992فــــي حــــین اختلفــــت نتــ

ـــــذكور ـــالح الـ ـــــذات لصـــ ـــوم الـ ــى مفهـــ ــــنس علــــ ــین الجــ ــــ ـــة ب ـــروق دالـــ ـــ ــــة الف ـــــع دراســ ًا مـ ــ ـــي ،وأختلفت ایضــــ زغبـــ

ـــرون ( ــــنس ، 2007واخــــ ـــــر الجـــ ــ ًا لمتغی ــ ــــ ــــــذات تبعـ ـــوم الـ ــــــي مفهــــ ــة فـ ــــ ـــــروق معنویـ ــ ــــود ف ـــدت وجـــ ــــي اكــــ ) التـــ

ــة االحمـــــد ( ــالح 2009ودراســـ ـــنس لصـــ ــر الجــ ًا لمتغیـــ ــ ـــذات تبعـــ ــ ـــوم ال ـــي مفهــ ــدت وجـــــود فـــــروق فــ ) التـــــي اكـــ

   االناث.
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة التاسعة 2.4.5

ـــعة ـــفریة التاســ ــیة الصــ ــة  : الالفرضـــ ــائیةتوجـــــد فـــــروق ذات داللـــ ـــتوى الداللـــــة إحصـــ ) (α≤0.05عنـــــد مســ

ـــى الســـــكري  ــدى مرضــ ــــوم الـــــذات لـــ ـــطات مفهـ ــین متوســ ــةبـــ ــــوث الدولیـــ ـــة الغـ ــ ــــادات وكال ــــین مـــــن عیـ  المنتفعـ

  العمر.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي 

  العمر.عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات مفهوم الذات لمتغیر  تشیر النتائج إلى

 أهمیـة اإلنتـاج حـول یتمحـور الرشـد سـن مرحلـة فـي األفـراد اهتمـام أن إلـى النتیجـة هـذه الباحـث ویفسـر

 فـي هـذه المرحلـة فـي السـلیم التطـور یتمثـل حیـث ،والكیـف الكـم حیـث مـن بـه یقومـون الـذي العمـل فـي

 ونمـو عالقاتهـا الـذات اسـتقالل أهمیـة علـى التأكیـد مـع ،ومنتجـة ناجحـة مهنیـة حیـاة إلـى التوصـل

 حـول زیـادة التمركـز فـي یتمثـل الـذي السـلیم غیـر التطـور مـن العكـس علـى وهـذا ،اآلخـرین مـع السـلیمة

 نتیجـة مـع النتیجـة هـذه اتفقـت وقـد ،واآلخـرین الفـرد ذات بـین الفجـوة توسـیع علـى یعمـل ممـا ،الـذات

 إلـى تعـزى الـذات مفهـوم مسـتوى فـي وجـود فـروق عـدم ىإلـ أشـارت التـي  ( 1995)،شـمة أبـو  دراسـة

   .العمر متغیر

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة العاشرة 3.4.5

ــرة ــــفریة العاشـــ ــیة الصـ ــــروق ذات داللـــــة الفرضـــ ـــد فـ ـــتوى الداللـــــة إحصـــــائیة: ال توجــ ــــد مســ ) (α≤0.05عنـ

ـــى الســـــكري  ــدى مرضــ ــــوم الـــــذات لـــ ـــطات مفهـ ــین متوســ ــةبـــ ــــوث الدولیـــ ـــة الغـ ــ ــــادات وكال ــــین مـــــن عیـ  المنتفعـ

  لمتغیر مكان السكن.  تعزى منطقة الخلیل التعلیمیةفي 

ـــى ــائج إلــ ــیر النتـــ ــر مكــــــان  تشـــ ــذات لمتغیـــ ــــطات مفهـــــوم الـــ ـــین متوســ ــــائیا بــ ــــة إحصـ ـــــروق دالـ ــود ف ـــدم وجــــ عــ

  السكن.

ــــث ــــر الباحـ ــفة  ویفسـ ـــــوب الضـــ ــــات جن ــي محافظـ ــــكن  فـــ ـــان السـ ــــر مكــ ــین متغیـ ــــة بـــ ــروق دالـ ـــود فـــ ــــدم وجــ عـ

ــــة ـــــي  الغربیـ ــــع والتماثـــــل ف ـــال والواقـ ـــى وحـــــدة الحــ ــاء الشـــــعب الفلســـــطینيإلــ ــــروف ألبنـــ ـــى  ، الظـ وكـــــذلك إلــ

ــة  ــــ ــــة والمنظومـ ـــة واالجتماعیـــ ــــ ــــاییر الثقافی ــــي المعـــ ـــــابه فـــ ــان، والتشــ ــــ ــذا المكـ ــــ ـــي لهـ ــــ ــــع الجغراف ـــة الواقـــ طبیعــــ

ــود  ـــى عـــــدم وجـــ ــ ـــدوره إل ــــابه یـــــؤدى بــ ـــذا التشـ ــذات؛ وهــ ــا  مفهـــــوم الـــ ــكل منهـــ ـــي یتشـــ ــ ــة والعقیمـــــة الت األخالقیـــ

ـــــي مفهـــــوم الـــــذات ـــى ف ــــین المرضــ ـــذا مـــــا أ ،فـــــروق بـ ــــو هـــــینوهــ ـــة (أبـ ــه دراســ ـــي 144: 2002 ،كدتـــ ) والتــ

ــــات ـــي درجـ ــ ـــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة ف ــان اإلقامـــــة أظهـــــرت "عــ ــزى لمكـــ ـــذات تعـــ ــ ــــا  ،تقـــــدیر ال ــذا مـ وهـــ



 
 

 

104 

ــاف ــة68: 1995 ،أظهرتـــــه دراســـــة (الحلـــــو، وعســـ ــین الطلبـــ ـــروق دالـــــة إحصـــــائیا بـــ ـــدم وجـــــود فــ  ،) مـــــن عــ

ـــة ـــفة الغربیــ ـــات فـــــي الضــ ــرى والمخیمــ ــة فـــــي  ترجـــــع إلـــــى نفـــــس ،ســـــكان المـــــدن والقـــ ـــع الطلبـــ المعانـــــاة لجمیــ

ــة األحمــــــد ( ــــع دراســـ ــــة مـ ــذه الدراسـ ــــت هـــ ــــین اختلفـ ـــي حــ ــــعبة فــ ــیة والدراســـــیة الصـ ـــروف النفســـ ) 2009الظــ

ـــوري :  ــذات  2011ودراســـــة ( الحمــ ـــــي مفهـــــوم الــــ ـــة ف ــــروق معنویــ ــــل منهمـــــا وجـــــود فـ ـــرت كـ ــــث أظهــ ) حیـ

  تبعًا لمتغیر مكان السكن.

  ة:الحادیة عشرمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة  4.4.5

ــرة ـــ ـــ ـــة عشـ ـــ ــ ــــفریة الحادیـ ــ ــــیة الصـــ ـــ ـــــة  :الفرضــ ــــ ـــــروق ذات دالل ــــ ـــد ف ــــ ــائیةال توجــ ــــ ــــتوى  إحصـــ ــــ ـــــد مسـ ــــ عن

ــــــة ـــكري ) (α≤0.05الداللـ ـــى الســــ ـــــدى مرضــــ ــذات لــ ــــوم الـــــ ـــــطات مفهـــ ــین متوســ ـــادات بـــــ ــن عیــــ ـــین مـــــ المنتفعــــ

  نوع المرض.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــدم وجــــود ــى عــ ــــذات تبعــــا  لمتغیــــر نــــوع  تشــــیر النتــــائج إلــ ــوم ال ــطات مفهــ ــین متوســ ــة إحصــــائیا بــ فــــروق دالــ

  المرض.

 المعتمد على األول النوع سكري سواء المرض بنوع ال یتحدد مفهوم الذاتویفسر الباحث ذلك على أن 

إلى  یحتاجون أنواعه بجمیع السكري حیث أن مرضى ،حبوب السكر على المعتمد الثاني أو األنسولین

 ومضاعفاته، المرض مع البیئة والتكیف في الموجودة عالي لیتحمل المشاكل واإلحاطاتمفهوم ذات 

إلى مفهوم  یحتاج السكري ومریض على نفسه المحافظة من الفرد تمكن التي العوامل ومفهوم لذات من

آلخر حیث  مریض من تختلف ولكنها السكري، مرض من أو الثاني األول مصاب بالنوع سواء ذات قوي، 

 مرض تطور مرض السكري عنده، لتفادي الدم في الطبیعیة السكر نسبة على المحافظة تساعده على

لیصبح هذا المرض من  ولذلك یحتاج لمفهوم ذات عالي  حیاته طوال للمریض هو مالزم  السكري

 المهارات والقدرات الموجودة عنده  استخدام منها عوامل عدة لذلك ویحتاج األمراض المصاحبة  للمریض 

 وتزید والصبر وجود مفهوم الذات  على تساعد بدورها والعبادات وهذه االجتماعیة كالمساندة داعمة وعوامل

 المجتمع أفراد لدى  موجودة هذه العوامل درجة التوافق النفسي ومفهوم الذات  عنده ویرى الباحث أن من

   .هذه العینة الفلسطیني بشكل عام ولیس فقط عند
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  ة:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الثانیة عشر 5.4.5

ـــرة ـــ ــــة عشــــ ــ ــفریة الثانیــــ ــ ـــ ــــیة الصـــ ـــ ــــة الفرضـــ ــــ ــروق ذات داللــ ـــــ ـــــد فـــ ـــــائیة: ال توجـــــ ــــتوى  إحصـــــ ــــ ــــد مســ عنــــــ

ــــــة ـــكري ) (α≤0.05الداللـ ـــى الســــ ـــــدى مرضــــ ــذات لــ ــــوم الـــــ ـــــطات مفهـــ ــین متوســ ـــادات بـــــ ــن عیــــ ـــین مـــــ المنتفعــــ

  فترة اإلصابة.  لمتغیر تعزى الخلیل التعلیمیةمنطقة في  وكالة الغوث الدولیة

ــــى ـــائج إلــ ــیر النتـــ ــــرة  تشــــ ــ ــــر فت ــــذات لمتغیــ ـــوم الــ ـــین متوســــــطات مفهـــ ـــــائیا بـــ ـــة إحصـ ـــ ــــروق دال ــــود فــ عــــــدم وجــ

  اإلصابة.

 من ویتشكل الفرد نمو مع ینمو والذي صفة من صفات الشخصیة ویفسر الباحث ذلك إلى أن مفهوم الذات 

منـذ  أوضـعیف جیـد مفهـوم ذات یتكـون لدیـه  فـالفرد االجتماعیـة، والتنشـئةمنهـا البیئـة  عوامـل عـدة خـالل

، لذلك فان سنوات اإلصابة بمـرض السـكري فـي مختلـف مراحـل عمـر اإلنسـان تكـون مراحل عمره المختلفة

 اإلصـابة سـنوات عـدد زیـادة مـع وأنـه واحدة وبالتـالي مفهومـه الـذاتي یكـون غیـر مختلـف مـع فتـرة اإلصـابة 

 المـرض مـن والخـوف العـالج وأخـذ مصـاحبة المـرض مـن والملـل باإلحبـاط المـریض ریشـع بـالمرض

 وتضـعف مفهـوم الـذات  إلـى ضـعف یـؤدي المرضـى عنـد الشـعور وذلـك المرضـى، بعـض عنـد ومضـاعفاته

مرضـى  لكـل تعمـیم یعتبـر ال ذلكلـ ، ولكن هذه الدراسة بینـت عكـس هـذه األمـورالمشاكل مواجهة في إرادتهم

 الـدعم األسـري أن حیـث بـالفرد المحیطـة البیئـة وأیضـا باالعتبـار أخـذها یجـب فردیـة فـروق فهنـاك السـكري

 وأیضا ومضاعفاته، مواجهة المرض على المریض قدرة من ویزید الصعوبات تقبل على یساعد واالجتماعي

  . یزید من مفهومه لذاته

  ة:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الثالثة عشر 6.4.5

ـــرة ـــ ـــة عشــــ ـــ ــفریة الثالثــــ ـــ ــ ــیة الصـــ ــ ـــ ــــة الفرضـــ ــــ ــروق ذات داللــ ــــ ــــد فــــ ـــــائیة: ال توجــــــ ــــ ــــتوى  إحصـ ــــ ــــد مســ عنــــــ

ــــــة ـــكري ) (α≤0.05الداللـ ـــى الســــ ـــــدى مرضــــ ــذات لــ ــــوم الـــــ ـــــطات مفهـــ ــین متوســ ـــادات بـــــ ــن عیــــ ـــین مـــــ المنتفعــــ

  لمتغیر المستوى االقتصادي.  تعزى منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــــائج إلـــــى ـــروق  تشــــیر النت ــر المســـــتوى عــــدم وجــــود فــ ـــذات لمتغیــ ـــوم الــ ـــطات مفهـ ــین متوسـ دالــــة إحصــــائیا بـــ

  االقتصادي.

حیــث  مـن لذاتــه الفــرد بنظـرة یتــأثر الــذات مفهـوم أن إلـى النتیجــة هـذه فـي الســبب الباحـث ویفسـر

 یـنظم احتیاجاتـه أن علـى قـادر الفـرد فـإن وكـذلك ،إلیـه اآلخـرین لنظـرة إدراكـه وكیفیـة ،وقدراتـه إمكاناتـه

 تبًعــا للتسلســل لدیــه الــدخل مســتوى یتحســن أن دائًمــا یمــح كمــا ،دخلــه لمســتوى تبًعــا ومتطلباتــه

ن ،الـوظیفي  مسـتویات دخلـه مـع مسـتوى تسـاوي إلـى نظرتـه أن كمـا ،البعیـد المـدى علـى ذلـك كـان وإ
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وأختلفـت هـذه الدراسـة مـع  ،بالدونیـة یشـعر ال یجعلـه دخلـه فئـة نفـس مـن هـم الـذین المعلمـین دخـول

ـــي ــ ـــرون ( دراســـــة الزغب ــذات 2007واخــ ـــ ــوم ال ــي مفهـــ ـــ ــائیة ف ــة احصـــ ــود فـــــروق ذات داللـــ ـــدت وجـــ ــي اكــ ) التـــ

  .لصالح معدل دخل الفرد

  

  ة:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الرابعة عشر 7.4.5

ـــرة ـــ ــــة عشــــ ــ ــفریة الرابعــــ ــ ـــ ــــیة الصـــ ـــ ــــة الفرضـــ ــــ ــروق ذات داللــ ـــــ ـــــد فـــ ـــــائیة: ال توجـــــ ــــتوى  إحصـــــ ــــ ــــد مســ عنــــــ

ــــــة ـــكري ) (α≤0.05الداللـ ـــى الســــ ـــــدى مرضــــ ــذات لــ ــــوم الـــــ ـــــطات مفهـــ ــین متوســ ـــادات بـــــ ــن عیــــ ـــین مـــــ المنتفعــــ

  . العلميلمتغیر المؤهل  تعزى منطقة الخلیل التعلیمیةفي  وكالة الغوث الدولیة

ــــى ـــائج إلــ ــیر النتـــ ـــذات  تشــــ ــوم الـــ ـــین متوســــــطات مفهــــ ــــائیا بـــ ـــة إحصــ ــــروق دالـــ ــــود فــ ـــاعــــــدم وجــ ـــــر  تبعـــ لمتغیـ

  .العلميالمؤهل 

 سواء اآلخرین العالقة مع بعامل یتأثر ما أول یتأثر الذات مفهوم أن إلى النتیجة هذه في السبب الباحث ویرى

 یكون قد التعلیم وأن ،العالقة خالل هذه ویتطور ینمو الذات فمفهوم ،غیرهم مع أو األبوین مع العالقة أكانت

 یأتي قد التعلیم أن یعني وهذا ،اآلخرین تفاعله مع خالل من الفرد اكتسبه الذي الذات مفهوم یعزز ال اً عام

 نتیجة مع النتیجة هذه اتفقت وقد ،اآلخرین مع بعد العالقة الذات مفهوم في التأثیر حیث من األهمیة في

 ،الضبط مركز على العلمي المؤهل لمتغیر أثر وجود عدم إلى تأشار  ،التي )3199 ة،  دروزة (العالم دراسة

 من أفضل األعلى المؤهل أصحاب أن إلى أشارت التي ) ( 1999ة،سباعن  نتائج دراسة مع اختلفت أنها إال

 )  et,al ,Ritva(2003,ودراسة ، المدارس مدیري عند النفس في الثقة مستوى في األقل أصحاب المؤهل

  .التعلیمي بالمستوى عالقة له الذات مفهوم أن أظهرت
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  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس:5.5 

ــة :الســــؤال الخــــامسنـــص  ــد عالقــ ــي ومفهـــوم الــــذاتارتباطیـــه  هــــل توجــ ــق النفســ لــــدى مرضــــى  بــــین التوافــ

  ؟  منطقة الخلیل التعلیمیةفي  المنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیة السكري

ــر ـــ ـــة عشـ ــیة الخامســـ ـــ ــة  ال: الفرضـ ــــ ـــد عالق ــهتوجـــ ــــذات  ارتباطیـــــ ــوم الــ ــــي ومفهــــ ــق النفســ ــــ ـــــین التواف ـــد بـ عنــــ

ــة  ــكري  )(α≤0.05مســـــتوى الداللـــ ـــة الغـــــوث الدولیـــــة  المنتفعـــــینلـــــدى مرضـــــى الســـ ـــي مـــــن عیـــــادات وكالــ فــ

     .منطقة الخلیل التعلیمیة

ــــائج ــــى  تشــــیر النت ــــه إل ــة ارتباطی ــعیفةوجــــود عالقــ ــوم ضــ ــي ومفهــ ــق النفســ ـــین التوافــ ـــذات بـ ـــى  الـ ـــدى مرضــ لـ

  . منطقة الخلیل التعلیمیةفي المنتفعین من عیادات وكالة الغوث الدولیة السكري 

ـــدمات العالجیـــــة الكافیـــــة  ــوعي الكـــــافي وتلقـــــي الخــ ـــرى الباحـــــث أن وجـــــود الـــ ـــىویــ ــؤدي إلــ ــة یـــ  وجـــــود عالقـــ

ــــة بــــین التوافــــق النفســــي ومفهــــوم ـــه ایجابی ــكر  الــــذات  ارتباطیـ ــــدى مرضــــى الســ ـــا كــــان مفهــــوم ل ي ، أي كلمـ

ــى الســــكري مرتفعــــ  أیضــــا، وهــــذا یســــاعدهم اً مرتفعــــ كلمــــا كــــان التوافــــق النفســــي عنــــدهم اً الــــذات لــــدى مرضــ

ــــور  ـــــن تطــــ ــــــین مـــ ــــم محمیــ ــــــم ویجعلهــــ ـــــاحب لهــ ــــــع المــــــــرض المصـــ ــــــابي مــ ــــكل ایجــ ـــــتمراریة بشــــ ـــى االســـ علـــــ

   .مضاعفات المرض الخطیرة علیهم، وان یكونوا في أمان في مختلف مراحل حیاتهم المستقبلیة

ـــاعي بــــین  ــري واجتمـ ـــي وصــــحي واســ ــوازن انفعــــالي ونفسـ ــ ـــي حالــــة عــــدم ت ــى فـ ــؤالء المرضــ ـــون هــ ـــن لكـ ولكـ

ـــیة  ـــحة العامـــــة والصـــــحة النفســ ــــى الصــ ـــأثیره علـ ــدیهم وتــ ـــ ــكر ل ـــبة الســـ ـــتقرار نســ ــدم اســ ــر، وعـــ ــــین واآلخـــ الحـ

ـــى  ـــؤثر علــــ ــا یــــ ــاعي كمـــــ ـــري واالجتمـــــ ــــالي واالســــ ـــي واالنفعـــ ــــق النفســــ ـــــؤثر علـــــــى التوافـــ ــــا یــ ـــــة، ممـــ واالنفعالیــ

ـــذ ــود مفهـــــوم الـــ ـــة وهـــــي وجــــ ــــت هــــــذه النتیجـــ ـــذا كانــ ــــدیهم لــ ــــعیف وغیــــــر دال ات لــ ـــاط ضـ ـــق ارتبـــ ـــین التوافـــ بـــ

ـــــدیهم  ــ ــذات ل ــــ ــــوم الـ ـــــي ومفهـــ ـــــك ،النفســ ــ ـــن ذل ــرغم مــــ ــى الـــــ ــــ ــة  وعلـ ــــ ـــــف والمتابعـ ــ ــــدریب المكث ــــن التـــ ـــد مـــ ال بــــ

ــى حتـــأالمســـتمرة بشــــكل  ــؤالء المرضــ ــع هــ ــر مـ نزیــــد مــــن درجـــة هــــذا االرتبــــاط فـــي المســــتقبل  لیصــــبح  ىكبــ

ـــدیهمأفضــــل و أ ـــوى لـ ــان(، وأقــ ـــة الطحــ ــع دراســ ـــیة مــ ) التـــــي اكــــدت وجـــــود إرتبتـــــاط 1990تفقـــــت هــــذه الفرضــ

ــة  ــــ ــــ ــع دراسـ ــــ ـــًا مـــــ ــــ ـــــت ایضــــ ــــ ــ ـــام ، واتفق ــــ ـــــكل عــــ ــــ ـــي بشــ ــــ ــــق النفســــ ــــ ـــ ــــذات والتواف ــــ ـــــوم الـــ ـــــ ــــــین مفهـ ــــ ـــــب بـ ـــــ موجـ

ـــوم الــــــذات، واكــــــدت 2004إجطــــــالوي( ــي ومفهـــ ــــق النفســــ ــــین التوافــ ــاط موجــــــب بــ ـــي اكــــــدت وجــــــود ارتبــــ )التـــ

ـــي ال ـــین فـــ ـــین الجنســـ ـــــائیًا بـــ ـــة احصـ ـــدم وجــــــود فــــــروق دالـــ ـــي عـــ ــذات والتوافــــــق النفســـ ــین مفهــــــوم الــــ ــــة بــــ عالقــ

  والتحصیل العلمي. 
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  :  بناء على نتائج الدراسة  التوصیات 6.5 

  في ضوء عرض النتائج السابقة یوصي الباحث :

ــرورة  .1 ـــى ضــــ ــــل علـــ ــــف تعمــ ـــــا وكیــ ـــــة اثرهـ ـــــكري ، لمعرفـ ــى السـ ــــــى مرضــــ ــــة عل ـــات تجریبیــ ـــام بدراســـ القیـــ

  تقدمه في العالج .

ســـواء  الســـكري مرضـــى شخصـــیة طبیعـــة هـــدفها التعـــرف علـــى مســـتقبلیةالمشـــاركة فـــي دراســـات  .2

  .كان ذلك في العیادات الحكومیة اوعیادات الوكالة

 مرضــى الســكري علــى المــؤثرةجســمیة  الــنفس العوامــل معرفــة إلــى تهــدف القیـام بابحــاث تطبیقیــة .3

 داخل عیادات الوكالة .

 فئات معینة من مرضى السكري مع السكري مرضى لدى النفسي التوافق عن م بدراساتاالقی .4

 .السكري مرضى لدى فیه المؤثرة والعوامل مفهوم الذات عن دراسات .5

ـــد  .6 ــروریة فــــي العیــــادة عنـ جعــــل زیــــارة مــــریض الســــكري الــــى االخصــــائي النفســــي ، زیــــارة تاكیدیــــة وضــ

 المراجعة واخذ العالج.
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  : دراستي نتائج على بناء  :المقترحات

ــوم الــــذات لــــدى مرضــــى الســــكري العمــــل علــــى زیــــادة  .1 ــي ومفهــ ــا بــــین التوافــــق النفســ وتأكیــــد العالقــــة مــ

 .المنتفعین من عیادات وكالة الغوث

ــادي تطـــــور  .2 ــــك لتفــ ـــى الســــكري، وذل ــع مرضـ ـــع جمیــ ـــة للتــــدخل النفســــي مـ ــرامج إرشــــادیة فردیـ عمــــل بــ

   .لمرض لدیهم

وأهــم  الســكري مــرض طبیعــة لشــرح اإلعــالم وسـائل جمیــع فــي توعویــة بــرامج عمــل ضـرورة .3

   .منها الوقایة وكیفیة مخاطره

ــل .4 ــى العمـــــ ـــــل علـــــ ــائیین دور تفعیــ ــــ ـــــیین األخصـ ـــــاعیین النفســ ــــي واالجتمــ ــــاكل عـــــــالج فـــ ـــیة  المشـــ النفســــ

  .السكري لمرضى

 والــدوریات العلمیــة الكتیبــات وتوزیــع نشــر خــالل بالصــحة النفســیة الجســدیة مــن االهتمــام .5

 .الطبیة

الســكري،  مرضــى موضــوع بحثــت التــي بالدراســات وكالــة الغــوث فــي القــرار أصــحاب إشــراك .6

 .بهذه الشریحة االهتمام لزیادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

110 

 المراجع العربیة 

  .72، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرةسیكولوجیة النمو، ). 2004(  إبراهیم، فیولیت

ــام، 2002( أبوشــــمالة، أنــــیس ــــة األیتـــ ــي مؤسســـــات رعای ــة فــ ـــالیب الرعایــ رســــالة ماجســــتیر غیـــــر ). أســ

 منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة. 

ـــراهیم ـــاد إبـــ ــــمة، إیـــ ــي األردن، 1995( أبــــــو شــ ــــلة فــــ ــرة الســ ــــي كــــ ــــدى العبــ ــــذات لــ ـــوم الــ ــــالة ). مفهـــ رســ

 ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن .

ــرزاق ــل ال2007( أبــــو العــــز، ابتســــام عبــــد الــ ــة أســــالیب التعامــ زواجیــــة وأشــــكال التواصــــل بــــین ). عالقــ

ــــي األردن،  ــات ف ــر الزوجــ ــة نظــ ــي مــــن وجهــ ـــق الزواجــ ــیة والتوافـ ـــحة النفســ ــزوجین بالصـ ــ ــة ال أطروحــ

 االردن. عمان،جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، غیر منشورة، دكتوراه

). مفهوم الذات وعالقته بالمیول المهنیة والدافعیة لإلنجاز لدى طلبة 1999( أبو كاشف، جمال محمد

رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، قسم الصحة النفسیة، جامعة كلیات المجتمع المتوسطة في محافظات غزة، 

 عین شمس باالشتراك مع كلیة التربیة الحكومیة بغزة.

ته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى الشباب المشارك تقدیر الذات وعالق). 2001( أبو هین ، فضل خالد

  .154-117)،2( 5مجلة جامعة األقصى،  ، في انتفاضة األقصى

، دراسة میدانیة لدى  مفهوم الذات وعالقته بالشعور بالوحدة النفسیة  ). 2009(  األحمد ، أیمن محمد

عینة من طلبة جامعة دمشق ، بحث مقدم لنیل درجة اإلجازة الجامعیة في علم النفس ، قسم علم النفس ، 

 كلیة التربیة ، جامعة دمشق. 

  ، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة.الصحة النفسیة والتوافق). 1999( أحمد، سهیر كامل

العالقة بین القلق ومفهوم الذات ومستوى الطموح لدى الطلبة  دراسة2003). ( األسود، فایز علي

رسالة دكتوراة ، صحة نفسیة، كلیة التربیة، البرنامج المشترك بین جامعة  الجامعیین في دولة فلسطین،

  .عین شمس وجامعة االقصى

، دراسي مفهوم الذات وعالقته بالتوافق النفسي للطالب الجامعي وتحصیله ال). 2004إجطالوي،عنایة(

 رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االداب، قسم التربیة وعلم النفس ، جامعة سبها. 

  



 
 

 

111 

  ، العراق.بغداد، مطابع التعلیم العالي)، 1ط( ،الصحة النفسیة).1990االلوسي ،جمال (

ــــمیر( ــــ ــي).2006باهي،مصطفى،وجاد،ســ ـــ ـــ ــــیكولوجیة االداء الریاضـــ ـــ ــ ــریة، ســ ــــ ــو المصـــــ ــــ ــة االنجلـــــ ـــــ ،مكتبـــ

  .238القاهرة،)،  1(ط

ــــل). 2008بطــــرس، حــــافظ بطــــرس ( ــحة للطف ــــف والصــ ــة، التكی ـــع والطباعــ ــر والتوزیـ ــیرة للنشــ ، دار المســ

  .124-99األردن،  ،، عمان )1ط(

ــــوثي، ـــدیم، البرغـــ ـــــوش، نــــ ــــدر ( وابوغــ ـــحي ).2009حیـــ ـــ ـــدعم الصـ ــكري (الــــ ـــ ــى الســ ــ ــة مرضـــ ــ ـــل رعایـــ دلیــــ

 ن.فلسطی ،جمعیة االغاثة الطبیة،والنفسي واالجتماعي)

ـــادبركـــــات ،  ــة 2009( زیــ ـــدس المفتوحـــ ـــدى طلبـــــة جامعـــــة القــ ــذات بمســـــتوى الطمـــــوح لــ ــوم الـــ ).عالقـــــة مفهـــ

ـــرات ،  ــــ ـــ ــــــبعض المتغی ــا بــــ ــــ ــــةوعالقتهمــــ ــ ـــ ــة المتقدمـ ــ ـــ ـــطینیة للتربیـــ ـــ ـــ ــــة الفلسـ ـــ ـــلوك  المجلـــ ــــ ـــة الســـ ــــ ،حاجـــ

  .255ــ  219)،2(1المتقدمة،

ـــان، ــــرت بكمــــ ـــكري).2001( روبــــ ـــ ـــع الســ ـــ ـــیش مــ ــ ــا العـــ ــــ ـــــیونال،، اكادیمیــ ـــــر  انترناشــ ـــــة تحریـــ ـــة هیئـــ ترجمـــــ

  .113 ،بیروت،لبنان اكادیمیاً 

ــاعي ـــــدینالجمــــ ــــالح الــ ـــي .)2007( ، صـــ ـــالتوافق النفســــ ــــه بــــ ــــاعي وعالقتـــ ـــي االجتمـــ ـــراب النفســــ االغتــــ

  .67،،مكتبة مدبولي، القاھرة واالجتماعي

ــد( ــــ ــل اللیل،محمــ ــــ ـــــامعي 1993جمـ ــع الجـــ ــــ ـــــع المجتمـ ــــالتوافق مـــ ــــة بـــ ـــــرات المرتبطــــ ـــبعض المتغیــ ـــة لـــــ ).دراســــ

  .135ـ13،125، العدد  المجلة العربیة للتربیة، لطلبة وطالبات جامعة الملك فیصل 

 قسـم ،غـزة محافظـات فـي الفلسـطینیة المـرأة لـدى األنـا قـوة.(2003) مسـعود وحجـو، آمـال ،جـودة

 .غزة األقصى، جامعة التربیة، كلیة النفس، علم

 .غزة بمحافظات الثدي سرطان مریضات لدى النفسي التوافق).2003( بشیر الحجار،

ــین ( ـــطفى حســـ ــاهي، مصــ ـــد و بـــ ــي). 2006حشـــــمت، حســـــین أحمــ ـــوازن الطبیعـــ ــي والتــ ـــق النفســـ ، التوافــ

  .مصر-، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، األهرام)1ط(

ــــد ( ــاف، عب ـــان، وعســ ــو، غسـ ــ ـــف الثالــــث  ).1995الحل ــــة الصـ ــیة لطلب ــر االنتفاضــــة علــــى الحالــــة النفســ أثــ

  .53.71، فبرایر، 5، مجلة التقویم والقیاس النفسي والتربويالثانوي، 
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ــوري ـــــداهللا  الحمــــ ــال عبـ ـــرون (   ،، خــــ ــة  2011وآخـــ ــات االجتماعیــــ ـــة الدراســــ ـــذات لــــــدى طلبـــ ). مفهــــــوم الـــ

ـــي ــ ـــه ف ــ ـــؤثرة فی ــرات المــ ـــوء بعـــــض المتغیـــ ــي ضــ ـــة ،جامعـــــة القصـــــیم فـــ ــ ـــزة مجل ــ ـــالمیة بغ ـــة اإلســ ــ  ، الجامع

  .485 – 459،  )1(19سلسلة الدراسات اإلنسانیة، 

ــــد( ــد، محمــ ــــ ــــه). 2007الحمی ــــاعفاته وعالجـــ ــــبابه ومضــ ــــكر أســ ــرض الســـ ــ ـــعود، مــ ـــــك ســــ ــــة الملـ ، جامعــ

  .9،المملكة العربیة السعودیة ،، الریاض )1ط(

  طرابلس. دار النشر، : نفس وجسم ، اإلنسان).2008حویج، صالح.( 

  .القاهرة ،دار المعرفة الجامعیة ، األسرة و الحیاة العائلیة). 1997سناء ( ،الخولي 

ــــه ( ــیمة ،وحمدي،نزیــــ ــــ ــة 1997داود، نســ ــــ ـــا الطلبــ ــاني منهـــــ ـــــ ـــــذي یعـ ــغط الـــ ــــ ــادر الضــ ــــ ــین مصــ ــــ ــة بــ ــــ ).العالقــ

  .266-235، )2( 24مجلة دراسات"العلوم اإلنسانیة"الجامعة األردنیة،ومفهوم الذات لدیهم، 

ـــالح ( ــــة ، ). 2008الــــــداهري ، صـــ ــلوكیة واالنفعالیــ ــ ـــطرابات الســ ــي واالضـــ ـــ ــق النفسـ ـــ ــیات التوافـ ـــ اساسـ

  .83-17) ، عمان ،1، دار الصفاء للنشر والتوزیع ط( (االسس والنظریات)

 ودار مؤسسـة حمـادة ،النفسـیة والصـحة الشخصـیة ( 1999 ). نـاظم العبیـدي، ، صـالح الـداهري،

  .القاهرة للنشر، الكندي

ــان دروزه، ــــ ـــــز .)1993( أفنـــــ ــــ ـــي مركــ ـــــ ـــب فـــ ـــــ ــــادیمي للطالـــ ــــ ـــیل األكـــ ــــ ـــه بالتحصــــ ــــ ـــــم وعالقتــــ ــــ ــــبط للمعلــ ــــ الضـــ

  .45-7 ،7 ،مجلة النجاح لألبحاث، اإلعدادیة لوكالة الغوث الدولیة في منطقة نابلس المدارس

 والتوافـق النفسـي، الـذات مفهـوم مـن بكـل وعالقتـه الدراسـي التحصـیل ( 1991 ). انشـراح دسـوقي،

   ).20(5 النفس، علم مجلة

ـــدار ،  ــدالفتاحدویــ ـــذات واالتجاهـــــات ، 1999( عبـــ ــین مفهـــــوم الــ ــة بـــ ـــیكولوجیة العالقـــ األســـــكندریة، ) ســ

  .32،دار المعرفة الجامعیة

ـــعید ( ـــو، جنــــان سـ ـــنفس). 2005الرحـ ـــي علـــــم الـ ـــوم، أساســــیات فـ ــــة للعلـ ــدار العربی ــروت، )1ط(، الــ ، بیـــ

376.  

ــــوان ــــریم (،رضــ ـــ). 2002عبد الكــ ـــ ــه ب ــ ــزه وعالقتــ ــ ـــة غــ ــــكري بمحافظـــ ــى الســ ـــ ـــدى مرضـ ــ ــق لـ ـــ بعض القلـ

 غزه .،الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر غیر منشوره ،المتغیرات
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 النفسیة،وتحسـین الضـغوط لخفـض تـدریبي إرشـادي برنـامج فاعلیـة (2008). الكـریم عبـد رضـوان،

كلیــة التربیــة، جامعــة  منشــورة، غیــر دكتــوراه رسـالة غــزة، بمحافظــة الســكري مرضــى لــدى التوافــق

  عین شمس، القاهرة.

ــي ، ـــرون (  الزعبــ ــالل ، 2007زهیــــر، وآخـ ـــن طــ ـــة الحســــین بـ ــــة جامعـ ـــذات لــــدى طلب ـــوم الـ ــة  ). مفهـ ــ مجل

  . 55، جامعة أسیوط ، التربیة

 الكتـب، عـالم ، )5( ط ،النفسـي والعـالج النفسـیة الصـحة ( 1997 ).السـالم عبـد حامـد زهـران،

 .القاهرة

ـــوكت ـــباعنة ، شـــ ــدیري   ).1999( ســـ ـــدى مــــ ــادي لـــ ــنمط القیــــ ـــالنفس والــــ ــة بـــ ـــ ــدارس الثقـ ـــ ــدیرات المـ ومــــ

  ، نابلس، فلسطین.مستودع باحثیھ النجاح ، الثانویة الحكومیة في محافظات شمال فلسطین

ـــي ).1996( ســــرحان،عبیر ـــامعیین فــ ــــة الجـ ــــدى الطلب ـــبط ل ــز الضـ ــذات ومركـــ ـــوم الــ ــــین مفهـ ــــة ب العالق

ــة ــطینیة فـــــي الضـــــفة الغربیـــ ـــات الفلســـ ـــوراه ، رســـــالةالجامعــ ــ دكتــ ــة النجـــــاح الوطنیـــ ــورة، جامعـــ  ة،غیرمنشـــ

  فلسطین. نابلس،

ــعد  ـــریم (،ســـ ــد الكـــ ــــة). 2005یوســــــف عبــــ ــــة والمراهقــ ــــنفس الطفولــ ــم الــ ــ ـــة )1( ط علــ ــورات جامعـــ ، منشــــ

  .416،یةر حلب، سو 

ــفیان،نبیل( ــي).2004ســـ ـــاد النفســـ ـــیة واالرشــ ـــي الشخصــ ــــر فــ ــوم  ،المختصـ ــ ـــة  ،المفهـ ــ ــــو  ،النظری النمـ

  .153، تعز ،كلیة التربیة ، القاهرة ،االضطرابات ،التوافق 

ــمادوني ـــــ ـــــراهیم ( السـ ــید إبـــ ــــ ــه1994، الســ ـــــ ـــي عالقتـ ـــة فـــــ ــــ ــــل المدرسـ ــال ماقبــــ ــــ ــدى أطفــ ــــ ــ ــذات ل ــــ ــ ــوم ال ــــ  ) مفهــ

  .487-452، 3،مجلة دراسات نفسیة ، العدد  بالمهارات االجتماعیة للوالدین

 تالمیـذ المرحلـة عنـد االجتماعیـة والمسـئولیة النفسـي التوافـق ( 1990 ).شـجاع محمـد السـندي،

 عـین جامعـة كلیـة التربیـة، منشـورة، غیـر دكتـوراه رسـالة ،والحضـر الریـف فـي السـعودیة الثانویـة

 .23،القاهرة شمس،

ــاذلي، عبـــــد الحمیـــــد محمـــــد ( ـــي). 2001شـــ ــــق النفســ ــــیة والتوافـ ــــات المدرسـ ــة، الواجبـ ، المكتبـــــة الجامعیـــ

  .51اإلسكندریة، 

   .طنطا ،كلیة التربیة ،1ط، مقیاس التوافق النفسي). 2003زینب ( ،شقیر
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ـــالم (  ـــي ).  2006الشكشــــوكي ، هیفــــاء عبــــد السـ ـــه بمســــتوى التحصــــیل الدراسـ ــــذات وعالقتـ ــوم ال مفهــ

ــرابلس ـــة طــ ـــي بمدینـ ــیم األساسـ ــ ــــة التعل ــن تالمیــــذ مرحل ــدى عینــــة مــ ــة  لــ ــ ــي التربی ، رســــالة ماجســــتیر فــ

 وعلم النفس ، شعبة الدراسات العلیا ، كلیة اآلداب ، جامعة الفاتح ، طرابلس ، لیبیا. 

ــــكعة ، ع  ـــــانوي  .) 1999لـــــى ( الشـ ــیم الث ـــي التعلـــ ـــــدى طلبـــــة مرحلتــ ـــذات ل ــ ـــوم ال ـــة لمفهــ ــــات العامــ االتجاهـ

ــفة الغربیــــة " . ــامعي فــــي الضــ ــي والتربــــوي والجــ ــاس النفســ ــویم والقیــ ) الســــنة  14العــــدد (  ، مجلــــة التقــ

 .262 – 235السابعة ، سبتمبر ، 

 نـزیالت لـدى واالجتماعیـة النفسـیة المتغیـرات لـبعض تبًعـا األنـا قـوة ( 1996 ).هـدى الشـمیمري،

 جامعـة التربیـة، كلیـة منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة ،المكرمـة مكـة بمدینـة الفتیـات رعایـة مؤسسـة

 .القرى أم

 للطباعــة والنشــر، غریــب دار ،الســلوكي والعــالج اإلرشــاد نظریــات ( 1999 ).محمــد الشــنداوي،

  .382،القاهرة

ـــافي،غطفان( ــــ ــور ).2000صـــ ـــ ـــ ــر الزهــ ــ ـــ ــن تثمـــ ـــ ـــ ـــان لمــ ــــ ــــالم،،بیســـ ــــ ــع واالعــ ــــ ـــر والتوزیــــ ـــــ ـــروت  للنشــ ــــ ـــ ،بی

  .175،،لبنان

ـــام الـــــذكي ).2006صدیق،اســـــامة( ـــة والطعــ ــفات الطبیعیــ ــكري بالوصـــ ــــم فـــــي الســـ ،مكتبـــــة الشـــــروق تحكـ

 .16،، القاهرة الدولیة

  .63، دار العلم، دبي،مبادئ الصحة النفسیة). 1987الطحان، محمد خالد (

ــد( ــــذات وكــــــل 1990الطحان،محمـــ ــوم الــ ــــین مفهـــ ــة بــ ــة ).العالقــــ ــي ، جامعــــ ــــق النفســــ ــــیل والتوافــ ـــن التحصـ مـــ

ــ117)، 5، العدد ( مجلة كلیة التربیةاالمارات العربیة المتحدة ،    .121ـ

ـــود (  ،طقـــــش  ـــتراتیجیات للتعامـــــل ). 2002حنـــــان محمــ مـــــدى فعالیـــــة برنـــــامج إرشـــــادي إلكســـــاب اســ

ــة الثانویــــة ــن طالبــــات المرحلــ ــة مــ ــري لــــدى عینــ جامعــــة  ،رســــالة دكتــــوراة منشــــورة  ، مــــع العنــــف األســ

  .عین شمس

ــــرون (، العاســـــمي ـــاض نایـــــل وآخـ ــ ـــوي). 2005ری ــي والتربــ ـــاد النفســـ ـــق، اإلرشــ ـــة دمشــ ـــورات جامعــ ، منشــ

  .173،سوریة

 المعرفــة الجامعیــة، دار ،الدراســي والتفــوق النفســـیة الصـــحة (1990).مــدحت ، اللطیــف عبــد

  .42،اإلسكندریة
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ــــل، ــوني ،كامـــ ــــ ـــب،عزمي( العجلـ ــــ ــــكري).2006وطال ـــم داء الســـ ــــدد الصــــ ــــكري والغـــ ـــوطني للســـ ـــز الــــ ،المركــــ

 .53 ،واالوراثة ، عمان

  .، دار الفكر، عّمانالمدخل إلى علم النفس). 1998عدس، عبد الرحمن وتوق، محیي الدین (

 مكتبـةاألنجلو المصـریة،الـنفس، علـم إلـى المـدخل (1991).الجـابر عبـد والفرحـان، عبـد اهللا عسـكر،

   .150،القاهرة

 القــاهرة للكتـاب، دار ، 1 ط ،واالجتمــاعي النفســي والتكیــف الــنفس علــم (2001).نــوال عطیـة،

  .30،القاهرة

ــتقبل).2003العكایشي،بشــــرى( ـــق المســ ــــه بقلـ ــــة وعالقت ــــة الجامعی ــي البیئ ــق فــ ــــوراة  التوافــ ــالة دكت ، رســ

  .غیر منشورة ، الجامعة المستنصریة ، كلیة التربیة ، مصر

ــــدعالوي ـــــمعون ،محمـــ ــــذات،  1983( ،جریريوشـــ ــ ــــوم الــ ــي لمفهــــ ـــ ـــاس تنســـ ـــ ــتمارة مقیــ ـــ ـــة ).اســـ أكادیمیـــــ

 .كلیة أكادیمیة للتربیة ،القاسمي

  .72ــ70،، دار الفكر، األردنالصحة النفسیة للطفل). 1999حنان عبد الحمید .( ،العناني

  .46،والتوزیع، الكویت للنشر الفالح مكتبة ،الشخصیة نفس علم ( 1998 ). عوید فریح العنزي،

 لـدى وقـوة. األنـا االنفعالیـة بالطمأنینـة وعالقتـه االجتمـاعي النفسـي المنـاخ (2002).فاطمـة عـودة،

 اإلسـالمیة، التربیـة، الجامعـة كلیـة منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة ،بغـزة اإلسـالمیة الجامعـة طالبـات

  .غزة

ــدات  ــــد اهللا ( ،عویـــ ـــلوكیة ). 1997عبـ ــــات الســ ـــة اإلنحرافـ ــــى طبیعــ ـــریة علـ ــــئة األســ ـــاط التنشـ ــر أنمــ ـــ أث

ــد ــ ـــي األردن عن ــذكور فـ ــ ــن ال ــــامن و التاســــع مــ ـــفوف الث ـــة الصـ ــورة ، طلبـ ـــر منشــ ــتیر غیـ ـــالة ماجســ  ،رسـ

  .الجامعة األردنیة

ـــــرحمن( ــد ال ــــالم).1984العیســـــوي ،عبـــ ــیحیة واالسـ ــي المســـ ـــ ــــة ف ــــاة الروحیـ ـــیكولوجیة الحیـ ــــاة  ســ ، منشـ

  المعارف ، الطبعة الثانیة ،القاهرة.

ـــمیر( ــــ ـــكري).1997عویس،ســـ ـــ ــ ــم داء الســ ــ ـــ ــــك ان تفهــــ ـــ ـــ ــة  ،بامكان ــــ ــــة الثالثـــــ ــــ ــــم للمالیین،الطبعــ ــــ  دار العلـــ

  .15،بیروت،لبنان

ـــام( ــــ ـــــ ــكري).2005عویضة،عصـ ـــ ــ ـــ ــــالج الســـ ــ ـــ ـــ ـــذاء لعـ ــ ـــ ـــ ـــــع  ، الغــ ــــ ــد مــــ ــــ ـــــ ــــك فهــ ــــ ــــ ـــــق الملـ ـــــ ـــاطع طریـــ ــــ ــــ تقــ

  .45ــ24،العروبة،الریاض
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ــــب ( ،غریــــب  ـــد الفتـــــاح غری ــیة). 1999عبــ ـــحة النفســـ ــم الصــ ــاهرة  ، علـــ ــریة  ،القــ ــة اإلنجلـــــو المصـــ مكتبـــ

  القاهرة. األمیریة، المطابع لشئون

  .150،القاهرة النهضة، مكتبة ،النفسیة الصحة أسس. ( 1981 )العزیز عبد القوصي،

ـــافي  ــــدین (  ،الكفــــ ــــــالء الـــ ــــري). 1999عـ ــ ـــي األسـ ـــ ـــالج النفسـ ـــ ـــاد و العـ ــ ــاهرة  ، اإلرشــ ــــ ـــــر  ،القـ دار الفكــ

  .العربي

 للعلوم،الدار العربیة  ، مركز التعریب والترجمة ،حول السیطرة على داء السكري).2002( كوالزو،ماریا

 .13 ،لبنان بیروت،

  .15،طرابلس األول، الجزء ،والحیاة النفسي الطب ( 1999 ).حسان المالح،

  .122،عمان الوطنیة، المكتبة دائرة ،االجتماعي النفس علم ( 2003 ). شاكر المحامید،

ــوب، مغــــازي ( ـــكر) . 1997محجــ ـــن السـ ــــد عـ ــالم جدی ــــاهره ،دار أخبــــار الیــــوم ،كــ ــة مصــــر ، الق ــ جمهوری

             .15،العربیه

ــادر ( ــرین عبــــد القــ ــة ). 2006المجــــالي، عــ العالقــــة بــــین االتجاهــــات الوالدیــــة فــــي التنشــــئة االجتماعیــ

ــة  ـــادیمي للطلبـــ ــاعي واألكــ ـــي واالجتمـــ ــف الشخصــ ـــزو الســـــببي التحصـــــیلي والتكیـــ ــن العــ ـــل مـــ وبـــــین كــ

ــدة ـــة المتحــ ـــارات العربیـ ـــة اإلمـ ــوقین بدولـ ـــوبین والمتفــ ـــالموهـ ـــة عمــــان العربیـ ــــا، ، جامعـ ة للدراســــات العلی

  .45األردن،  ،أطروحة دكتوراه، عمان 

 مكتبـة ،عنـد الراشـدین التوافـق لتشـخیص وأكیـد وحیـد كمعیـار االیجابیـة ( 1984 ).صـالح مخیمـر،

  .45،القاهرة المصریة، األنجلو

  2 ط ،الـنفس واإلسـالم علـم ضـوء فـي النفسـیة الصـحة ( 1986 ).محمـد وعـودة، كمـال مرسـي،

  .125،الكویت القلم، دار

  .38،غزة للعلوم التطبیقیة، الجامعیة الكلیة ،2 ط ،النفسیة الصحة ( 2009 ).إسماعیل سفیان مطر،

  .1047،العامة الهیئة األول، الجزء ،والتربیة النفس علم معجم ( 1984 ).العربیة اللغة معجم

، یولیــو 23العـدد، الــنفسمجلـة علــم ). حــول مفهـوم الصــحة النفسـیة أو التوافــق ، 1992المغربـي، سـعد ( 

 .144ــ135،القاهرة شمس، عین جامعة أغسطس سبتمبر، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،
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 فـي الثانویـة القـاطنین المرحلـة طـالب لـدى واالجتمـاعي النفسـي التوافـق (2006).سـامي منصـور،

 كلیـة منشـورة، ماجسـتیر غیـر رسـالة ،الشخصـیة بسـمات وعالقتـه رفـح بمحافظـة السـاخنة المنـاطق

 .غزة القدس، جامعة العامة، الصحة

 الـنفس علـم اإلسـالمي أسـس التفسـیر بـین اإلنسـاني السـلوك ( 2006 ).وآخـرون المجیـد عبـد منصـور،
  .79،القاهرة المصریة، األنجلو مكتبة ،المعاصر

مفهوم الذات ). أثر الجنس والمستوى التعلیمي واالقتصادي في 1995مؤمني، محمد، و الصمادي،أحمد(ال

  .14،، اإلنسانیة واالجتماعیة سلسلة العلوم 2مجلة أبحاث الیرموك، ومركز الضبط لدى المعوقین حركیًا".

  .87،دار المسیرة للنشر والتوزیع، ،عمان،االردن ،تخطیط الوجبات الغذائیة).2009مزاهرة ،ایمن(

 فـي السـكري لـدى مرضـى المتغیرات وبعض األنا بقوة وعالقته النفسي التوافق). 2010مقبل ، میرفت ( 

  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة الجامعة اإلسالمیة، فلسطین، غزة. غزة  قطاع

تقدیر الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى معاقي االنتفاضة جسـمیًا بقطـاع ).1997النجار، حامـد (

  ، غزة . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة االسالمیةغزة 

 ماجستیر، رسالة ، التحصیل الدراسي بمستوى وعالقته الذات مفهوم ( 2005 ). حمد بن إبراهیم النقیثان،

  .سعود بن الملك جامعة

العضـوي  واأللـم الصـحي السـلوك بـین العالقـة تعـدیل فـي االجتماعیـة المسـاندة ). دور2013نـوار، شـهرزاد( 

 139،ورقلة، الجزائر مرباح قاصدي جامعة 13،االجتماعیة واإلنسانیةمجلة العلوم  السكري، مرضى لدى

   .162ـ

ــید ( ــرد النفســـیة). 1987الهـــابط، محمـــد السـ ــحة الفـ ــائم صـ ــیة  ،دعـ  ،األمـــراض العقلیـــة ،األمـــراض النفسـ

  .27-19كیف یحافظ الفرد على صحته النفسیة، المكتب الجامعي الحدیث، ،مشكالت األطفال وعالجها

 الصـم لـدى األطفـال النفسـي التوافـق بمسـتوى وعالقتهـا السـلوكیة االضـطرابات ( 2006 ).لیلـى وافـي،

  .70،غزة الجامعة  اإلسالمیة، التربیة، كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،والمكفوفین

رسـالة  ،اثر التحصـیل األكـادیمي والجـنس فـي مركـز الضـبط ومفهـوم الـذات).1988( الیعقوب،علي سلیم

 األردن. اربد، جامعة الیرموك، منشورة، ماجستیر غیر
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  المالحق 

  ) أسماء المحكمین لمقیاس التوافق النفسي ومقیاس مفھوم الذات 1الملحق رقم (

  ) مقیاس التوافق النفسي قبل التعدیل2( الملحق رقم

  ) مقیاس مفھوم الذات قبل التعدیل3الملحق رقم (

  مقیاس التوافق النفسي بعد التعدیل )4الملحق رقم (

  ) مقیاس مفھوم الذات بعد التعدیل5الملحق رقم (

  ) كتاب تسھیل المھمة مع الموافقة علیھ6الملحق رقم (
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  )1ملحق (

  أسماء المحكمین لمقیاس التوافق النفسي ومفهوم الذات  

 

  مكان العمل المؤهل العلمي        اسم المحكم الرقم

1. 
  جامعة القدس/ القدس  أستاذ مشارك   عمر طالب الریماوي  

 جامعة الخلیل   أستاذ/علم النفس التطبیقي المشارك  جمال أبو مرق  .2

  جامعة الخلیل   التربوي دكتوراه /علم النفس  عبد اهللا النجار  .3

4. 
  جامعة القدس/ القدس  أستاذ مشارك/مناهج وطرق تدریس   عفیف زیدان 

تربیة الخلیل/ وكالة الغوث الدولیة    ماجستیر أسالیب علوم  انفإبراهیم الشد .5

  جامعة الخلیل  دكتوراه /علم النفس التربوي  كامل كتلو  .6

 جامعة الخلیل   دكتوراه /تربیة خاصة     عبد الناصر السویطي     .7

8. 
 جامعة القدس/ القدس  دكتوراه /علم النفس التربوي  الصباح سهیر 

  التربیة والتعلیم / الجنوب   دكتوراه /علم النفس التربوي  إبراهیم المصري  .9

  جامعة القدس/ القدس  دكتوراه /علم النفس التربوي  فدوى حلبیة  .10

  مستشفى األمراض العقلیة  طبیب عام / ماجستیر صحة نفسیة   شفیع سعادة .11
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  )2ملحق ( 

  مقیاس التوافق النفسي قبل التعدیل 

  تنطبق  العبارة  الرقم 

  نعم

  متردد

  أحیانا

  ال تنطبق

  ال

1.   

  

  : المحور األول

  هل لدیك ثقة في نفسك بدرجة كافیة ؟

      

        هل أنت متفائل بصفة عامة؟    .2

        الحدیث عن نفسك وعن انجازاتك أمام اآلخرین؟هل لدیك رغبة في    .3

        هل أنت قادر على مواجهة مشكالتك بقوة وشجاعة؟   .4

        هل تشعر أنك شخص له فائدة ونفع في الحیاة؟    .5

        هل تتطلع لمستقبل مشرق؟   .6

        هل تشعر بالراحة النفسیة والرضا في حیاتك ؟   .7

        هل أنت سعید وبشوش في حیاتك ؟   .8

        تشعر أنك شخص محظوظ في الدنیا؟هل    .9

        هل تشعر باالتزان االنفعالي والهدوء أمام الناس ؟   .10

        هل تحب اآلخرین وتتعاون معهم ؟   .11

        هل أنت قریب من اهللا في العبادة والذكر دائما ؟   .12

        هل أنت ناجح ومتوافق مع الحیاة ؟   .13

        حالة طبیة؟هل تشعر باألمن والطمأنینة النفسیة وانك غي    .14
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        هل تشعر بالیأس وتهبط همتك بسهولة ؟   .15

        هل تشعر باستیاء وضیق من الدنیا عموما؟   .16

        هل تشعر بالقلق من وقت ألخر؟   .17

        هل تعتبر نفسك عصبي المزاج إلى حد ما ؟   .18

        هل تمیل إلى أن تتجنب المواقف المؤلمة بالهرب منها ؟   .19

        غثیان من وقت ألخر ؟هل تشعر بنوبات صداع أو    .20

  المحور الثاني :   .21

  هل حیاتك مملوءة بالنشاط والحیویة معظم الوقت ؟

      

        هل لدیك قدرات ومواهب متمیزة ؟   .22

        هل تتمتع بصحة جیدة وتشعر بأنك قوي البنیة؟    .23

        والحجم)؟ - هل أنت راض عن مظهرك الخارجي ( طول القامة   .24

        األعمال بنجاح؟ هل تساعدك صحتك على مزاولة   .25

        هل تهتم بصحتك جیدا وتتجنب اإلصابة بالمرض ؟   .26

هل تعطي نفسك قدرا من االسترخاء والراحة للمحافظة على صحتك في حالة    .27

  جیدة؟

      

هل تعطي نفسك قدرا كافیا من النوم ( أو تمارس ریاضة ) للمحافظة على    .28

  صحتك

      

        األظافر والغمز بالعین )هل تعاني من بعض العادات مثل ( قضم    .29

        هل تشعر بصداع أو ألم في رأسك من وقت آلخر ؟   .30
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        هل تشعر أحیانا بحاالت برودة أو سخونة ؟   .31

شره –فقدان شهیة  –هل تعاني منة مشاكل واضطرابات األكل ( سوء هضم    .32

  عصبي)

      

        هل یدق قلبك بسرعة عند قیامك بأي عمل ؟   .33

        وضعف الهمة من وقت آلخر ؟هل تشعر باإلجهاد    .34

        هل تتصبب عرقا ( أو ترتعش یداك )عندما تقوم بعمل ؟    .35

        هل تشعر أحیانا أنك قلق وأعصابك غیر موزونة ؟   .36

        هل یعوقك وجع ظهرك أو یداك عن مزاولة العمل؟    .37

        هل تشعر أحیانا بصعوبة في النطق والكالم ؟   .38

        كثیرا؟هل تعاني من إمساك أو إسهال    .39

        هل تشعر بالنسیان أو عدم القدرة على التركیز من وقت آلخر ؟   .40

  المحور الثالث :   .41

  هل تشعر أنك متعاونا مع أسرتك؟

      

        هل تشعر بالسعادة في حیاتك  وأنت مع أسرتك ؟   .42

        هل أنت محبوب من أفراد أسرتك؟    .43

        هل تشعر بأن لك دور فعال وهام في أسرتك؟      .44

        هل تحترم أسرتك رأیك وممكن أن تأخذ به؟   .45

        هل تفضل أن تقضي معظم وقتك مع أسرتك؟   .46

        هل تأخذ حقك من الحب والعطف والحنان واألمن من أسرتك؟   .47
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        هل التفاهم هو أسلوب التعامل بین أسرتك؟   .48

حزانها؟   .49         هل تحرص على مشاركة أسرتك أفراحها وإ

        أفراد أسرتك وثیقة وصادقة ؟هل تشعر أن عالقتك مع    .50

        هل تفتخر أمام اآلخرین أنك تنتمي لهذه األسرة ؟   .51

        هل أنت راض عن ظروف األسرة االقتصادیة والثقافیة؟   .52

        هل تشجعك أسرتك على إظهار ما لدیك من قدرات ومواهب؟    .53

        هل أفراد أسرتك تقف بجوارك وتخاف علیك عندما تتعرض لمشكلة؟   .54

        هل تشجعك أسرتك على تبادل الزیارات مع األصدقاء والجیران؟    .55

        هل تشعرك أسرتك أنك عبء ثقیل علیها؟   .56

        هل تتمنى أحیانًا أن تكون لك أسرة غیر أسرتك؟   .57

        هل تعاني من كثیر من المشاكل داخل أسرتك؟    .58

        هل تشعر بالقلق والخوف وأنت داخل أسرتك؟    .59

        أسرتك تعاملك على أنك طفًال صغیرًا؟هل تشعر بأن    .60

  المحور الرابع:   .61

  هل تحرص على المشاركة االیجابیة االجتماعیة والترویحیة مع اآلخرین؟

      

        هل تستمتع بمعرفة اآلخرین والجلوس معهم؟   .62

        هل تشعر بالمسئولیة تجاه تنمیة المجتمع مثل كل مواطن؟   .63

        فراغك مع اآلخرین؟هل تتمنى أن تقضي معظم وقت    .64

        هل تحترم رأي زمالئك وتعمل به إذا كان رأیا صائبًا؟   .65
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        هل تشعر بتقدیر اآلخرین ألعمالك وانجازاتك؟    .66

        هل تعتذر لزمیلك إذا تأخرت عن الموعد المحدد؟    .67

        هل تشعر بالوالء واالنتماء ألصدقائك؟   .68

        اآلخرون كثیرًا؟هل تشعر بالسعادة ألشیاء قد یفرح بها    .69

        هل تربطك عالقات طیبة مع الزمالء وتحرص على إرضائهم؟    .70

        هل یسعدك المشاركة في الحفالت والمناسبات االجتماعیة؟   .71

        هل تحرص على حقوق اآلخرین بقدر حرصك على حقوقك؟   .72

        هل تحاول الوفاء بوعدك مع اآلخرین ألن وعد الحر دین علیه؟   .73

        هل تجد متعة كبیرة في تبادل الزیارات مع األصدقاء والجیران؟    .74

هل تفكر كثیرا قبل أن تقدم على عمل قد یضر بمصالح اآلخرین أو    .75

  ترفضه؟

      

        هل تفتقد الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخرین ؟   .76

هل یصعب علیك الدخول في منافسات مع اآلخرین حتى لو كانوا في مثل    .77

  سنك؟

      

        هل تخجل من مواجهة  الكثیر من الناس أو ترتبك أثناء الحدیث أمامهم ؟   .78

        هل تتخلى عن إسداء النصح لزمیلك خوفا من أن یزعل منك؟   .79

هل تشعر بعدم قدرتك على مساعدة اآلخرین ولو في بعض األمور البسیطة    .80

  ؟
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    ) 3ملحق ( 

 قبل التعدیل  مقیاس تنسي لمفهوم الذات

 

ینطبق 

علي 

 تماما

 

ینط

بق 

علي 

 غالبا

 

ال 

ینطبق 

أحیانا 

وینطبق 

أحیانا 

 أخرى

 

ال 

ینطبق 

علي 

 غالبا

 

ال 

ینطبق 

على 

 تماما

 

 العبارات

 

  

 الرقم

  .1 امتلك جسما سلیما     

  .2 أحب آن أبدو وسیما وأنیقا في كل األوقات     

  .3 أنا شخص جذاب     

  .4 أنا مثقل باألوجاع واآلالم     

  .5 اعتبر نفسي شخصا عاطفیا     

  .6 أنا شخص مریض     

  .7 لست بدینا جد أو نحیفا جدا     

  .8 لست طویال جدا أو قصیرا جدا     

  .9 أحب مظهري أن یكون بنفس الطریقة   التي هو علیها     

  .10 ال اشعر أنني على ما یرام كما یجب     

  .11 بودي أن أغیر بعض األجزاء من جسمي     

  .12 أن یكون لدى جاذبیة أكثریجب      

  .13 اعتنى بنفسي جیدا من الناحیة البدنیة     

  .14 اشعر أنني على ما یرام معظم الوقت     

  .15 أحاول أن اهتم بمظهري     

  .16  مستوى  أدائي الریاضي ضعیف     

  .17 غالبا ما أتصرف كما لو كنت غیر ماهر     
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  .18 نـومي قـلـیـل     

  .19 أنا شخص مهذب     

  .20 أنا شخص متدین     

  .21 أنا شخص أمین     

  .22 أنا فاشل أخالقیا     

  .23 أنا شخص سیئ     

  .24 أنا شخص ضعیف من الناحیة األخالقیة     

  .25 أنا راض عن سلوكي األخالقي     

  .26 أنا متدین كما أرید أن أكون     

  .27 أنا راض عن صلتي باهللا     

  .28 بودي أن أكون جدیرا بالثقة     

  .29 ینبغي أن اذهب إلى الجامع (الكنیسة) أكثر من ذلك     

  .30 ال یجب أن أقول مثل هذه األكاذیب الكثیرة     

  .31 حیاتي أنا مخلص نحو دیني في كل یوم من     

  .32 افعل ما هو صواب معظم الوقت     

  .33 خاطئة أحاول أن أتغیر عندما اعرف أنني أقوم بأشیاء     

  .34 غیر مشروعة لشق طریقياستخدم أحیانا وسائل      

  .35 افعل أحیانا أشیاء سیئة جدا     

  .36 أجد صعوبة في أن افعل ما هو صحیح     

  .37 أنا شخص مرح     

  .38 لدي قدر من ضبط النفس     

  .39 أنا شخص هادئ وسلس     

  .40 أنا شخص حقود     

  .41 أنا الشيء     

  .42 افقد أعصابي     

  .43 تماماأنا راض بان كون كما أنا      
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  .44 أنا أنیق كما أود أن أكون     

  .45 أنا لطیف تماما كما یجب علي أن أكون     

  .46 أنا لست الشخص الذي أود أن أكونه     

  .47 احتقر نفسي     

  .48 ارغب في أال استسلم بسهولة كما افعل     

  .49 أي وقت أستطیع دائما العنایة بنفسي في     

  .50 احل مشاكلي بسهولة تامة     

  .51 أتتحمل التأنیب عن أشیاء دون أن افقد أعصابي     

  .52 أغیر رأیي كثیرا     

  .53 افعل أشیاء بدون تفكیر مسبق فیها     

  .54 أحاول أن اهرب من مشاكلي     

  .55 لدي أسرة تساعدني دائما في أي نوع من المشاكل     

  .56 أنا شخص مهم بالنسبة ألصدقائي وأسرتي     

  .57 سعیدة أنا عضو في أسرة     

  .58 أنا غیر محبوب من أسرتي     

  .59 أصدقائي ال یثقون بي     

  .60 اشعر أن أسرتي ال تثق بي     

  .61 أنا راض عن عالقتي األسریة     

 أعامل والدي كما یجب علي معاملتهما     

 (استخدام الفعل الماضي في حالة الوفاة)

62.  

  .63 افهم أسرتي تماما كما یجب علي أن كون     

  .64 أنا حساس جدا لما تقوله أسرتي     

  .65 یجب علي أن أثق في أسرتي أكثر من ذلك     

  .66 یجب أن أحب أسرتي أكثر من ذلك     

  .67 أحاول أن أكون عادال مع أصدقائي وأسرتي     

  .68 أقوم بأداء نصیبي من العمل في المنزل     
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  .69 اشعر باهتمام حقیقي نحو أسرتي     

  .70 أتشاجر مع أسرتي     

 استسلم لوالدي     

  (استخدم الفعل الماضي في حالة الوفاة )  

71.  

ال أتصرف بالطریقة التي ترى أسرتي انه یجب علي أن       

 أتصرف بها

72.  

  .73 أنا شخص ودود     

  .74 أنا مشهور بین النساء     

  .75 أنا مشهور بین الرجال     

  .76 أنا غاضب من العالم كله     

  .77 یفعله اآلخرونال اهتم بما      

  .78 من الصعب مصادقتي     

  .79 أنا اجتماعي كما أود أن أكون     

أنا راض عن الطریقة التي أعامل بها اآلخرین                          80.  

أحاول أن ارض اآلخرین ولكني ال أبالغ في      

  ذلك                

81.  

  .82 یجب أن أكون أكثر أدبا بالنسبة لآلخرین     

  .83 لست صالحا إطالقا من وجهة النظر االجتماعیة         

  .84 ینبغي أن أتعامل بصورة أفضل مع اآلخرین          

  .85 أحاول أن افهم وجهة نظر الزمالء اآلخرین     

  .86 أرى جوانب حسنة في كل من التقیت بهم من الناس     

  .87 أتعامل في یسر مع اآلخرین      

  .88 بقیة الناس ال اشعر بالراحة مع     

  .89 ال أسامح اآلخرین بسهولة     

  .90 أجد صعوبة بالتحدث مع الغرباء     

  .91 ال أقول الصدق دائما     
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في بعض األحیان أفكر في أشیاء سیئة جدا ال یصح      

 الحدیث عنها

92.  

  .93 یعتریني الغضب أحیانا         

  .94 أحیانا عندما أكون على غیر ما یرام ینتابني الضیق     

  .95 عرفهمأال أحب كل من      

  .96 أروج الشائعات قلیال في بعض األحیان     

  .97 اضحك أحیانا من النكت التي قد تخرج عن حدود اللیاقة         

  .98 اشعر أحیانا برغبة في السب         

  .99 اللعب أفضل الفوز على الهزیمة في     

  .100 وجل عمل الیوم إلى الغدأأحیانا       
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  ) 4ملحق (

  بصورتھ النھائیة مقیاس التوافق النفسي 
 السید/ة المحترم/ة 

  ا التوافق النفسي ومفهوم الذات.وذلك للتعرف إلى:مقیاسبین یدیك 

التوافق النفسي وعالقته بمفهوم الذات لدى مرضى السكري المنتفعین من عیادات وكالة 

  . منطقة الخلیل التعلیمیةالغوث في 

وتأتي هذه الدراسة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلرشاد النفسي والتربوي، لذا 

) في العمود Xومفهوم الذات، وذلك بوضع إشارة ( التوافق النفسي أرجو منك اإلجابة على فقرات مقیاس

المناسب لكل فقرة من الفقرات التي تناسبك، علمًا أن استجابتك ستحاط بالسریة التامة، ولن تستخدم إال 

  ألغراض البحث العلمي شاكرًا إیاك حسن تعاونك. 

  

  یحیى عبد المجید عیسىاحث: الب                                                                  

  إشراف الدكتور: نبیل عبد الهادي                                                                   

  القسم األول:  معلومات أولیة: 

 :   ذكر                 أنثى   الجنس 

  فأكثر سنة               36     ) سنة       35- 19سنةفأقل                  من  (18:    العمر

  :                 مدینة                      قریة               مخیم          مكان السكن

  )المعتمد على حبوب السكرالنوع الثاني(        المعتمد على األنسولین):النوع األول(  نوع اإلصابة 

  فأكثر سنة               10) سنة     من 10_7)سنة    من(6- 2من( فأقل      :سنةعدد سنوات اإلصابة 

 ثانویة فأقل               دبلوم      بكالوریوس فأكثر   :المؤهل العلمي 

  شیكل3000أكثر من شیكل      3000-2000من  شیكل      2000أقل من :  الوضع االقتصادي
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أوافق  العبارة لرقم ا

 بشدة
غیر  محاید أوافق

 موافق
غیر 

موافق 

 بشدة

1.   

 
  المحور األول: التوافق الشخصي واالنفعالي  

 أشعر أن لدي  ثقة في نفسي بدرجة كافیة

     

2.  
      أشعر إنني متفائل بصفة عامة   

3.  
      أنا قادر على مواجهة مشكالتي بقوة وشجاعة 

4.  
      أشعر أنني شخص له فائدة ونفع في الحیاة

5.  
      لمستقبل مشرقأتطلع 

6.  
      أشعر بالراحة النفسیة والرضا في حیاتي 

7.  
      أشعر أنني شخص محظوظ في الدنیا

8.  
      أحب اآلخرین وأتعاون معهم

9.  
      أنا  قریب من اهللا في العبادة

10.  
      أنا ناجح ومتوافق مع الحیاة

11.  
      أشعر بالیأس وتهبط همتي بسهولة

12.  
      حین ألخرأشعر بالقلق من 

13.  
      أعتبر نفسي عصبي المزاج

14.  
      أمیل إلى أن أتجنب المواقف المؤلمة من خالل الهرب منها 

15.  
      حیاتي مملوءة بالنشاط والحیویة معظم الوقت 



 
 

 

135 

  المحور الثاني:التوافق الصحي ( الجسمي)  .16

 لدي قدرات ومواهب متمیزة

     

17.  
      أتمتع بصحة جیدة وأشعر بأني قوي البنیة 

18.  
      أنا راض عن مظهري الخارجي  

19.  
      تساعدني صحتي على مزاولة األعمال بنجاحي

20.  
      أعطي نفسي قدرًا من االسترخاء والراحة 

21.  
أعطي نفسي قدرًا كافیا من النوم ( أو أمارس ریاضة ) 

 للمحافظة على صحتي

     

22.  
      أشعر بصداع أو ألم في رأسي من وقت آلخر 

23.  
      أشعر بحاالت برودة أو سخونة

24.  
أعاني من مشاكل واضطرابات األكل ( سوء هضم، فقدان 

 شهیة، شره عصبي)

     

25.  
      أشعر باإلجهاد وضعف الهمة من وقت آلخر

26.  
      أتصبب عرقا ( أو ترتعش یداي )عندما أقوم بعمل ما

27.  
      أني قلق وأعصابي غیر متزنةأشعر 

28.  
      أعتقد أن اآلالم تجعلني عاجزًا عن مزاولة العمل 

29.  
      أشعر بصعوبة في النطق والكالم 

30.  
      أشعر بالنسیان وعدم القدرة على التركیز

  المحور الثالث:التوافق األسري  .31

 أشعر أنني متعاونًا مع أسرتي
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32.  
      األسریةأشعر بالسعادة في حیاتي 

33.  
      أشعر بأن لي دورًا فعاًال وهام في أسرتي   

34.  
      أفضل أن أقضي معظم وقتي مع أسرتي

35.  
      آخذ حقي من الحب والعطف والحنان واألمن من أسرتي

36.  
      تشجعني أسرتي على إظهار ما لدي من قدرات ومواهب 

37.  
      یقف أفراد أسرتي بجواري عندما أتعرض لمشكلة

38.  
      تشجعني أسرتي على تبادل الزیارات مع األصدقاء 

39.  
      أتمنى أن تكون لي أسرة غیر أسرتي 

40.  
      أشعر أن أسرتي تعاملني على أني طفًال صغیراً 

41.  
      أعاني من مشاكل داخل أسرتي 

42.  
      احرص على مشاركة أسرتي أفراحها وأحزانها 

43.  
      أشعر أن عالقتي مع أفراد أسرتي وثیقة وصادقة 

44.  
      أنا محبوب كم أفراد أسرتي 

45.  
      أشعر بالقلق والخوف داخل أسرتي 

  المحور الرابع : التوافق االجتماعي   .46

 أحرص على المشاركة االیجابیة االجتماعیة مع اآلخرین

     

47.  
      أتمنى أن أقضي معظم وقت فراغي مع اآلخرین

48.  
      أشعر بتقدیر اآلخرین ألعمالي وانجازاتي

49.  
      أعتذر لزمیلي إذا تأخرت عن الموعد المحدد
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50.  
      تربطني عالقات طیبة مع الزمالء وأحرص على إرضائهم 

51.  
      أحرص على حقوق اآلخرین بقدر حرصك على حقوقك

52.  
      أجد متعة كبیرة في تبادل الزیارات مع األصدقاء والجیران 

53.  
      أفكر قبل أن أقدم على عمل قد یضر بمصالح اآلخرین 

54.  
      أفتقد الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخرین

55.  
      یصعب علي الدخول في منافسات مع اآلخرین 

56.  
      استمتع بمعرفة اآلخرین والجلوس معهم

57.  
      أحترم رأي زمالئي وأعمل به إذا صائباً 

58.  
      واالنتماء ألصدقائي أشعر بالوالء

59.  
      أحاول الوفاء بوعدي مع اآلخرین

60.  
      أتخلى عن إسداء النصح  لزمیلي خوفًا من أن یزعل
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   )5(ملح

  بصورته النهائیة مقیاس تنسي لمفهوم الذات

 السید/ة المحترم/ة 

  وذلك للتعرف إلى:، ا التوافق النفسي ومفهوم الذاتمقیاسبین یدیك 

التوافق النفسي وعالقته بمفهوم الذات لدى مرضى السكري المنتفعین من عیادات وكالة 

  . منطقة الخلیل التعلیمیةالغوث في 

وتأتي هذه الدراسة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلرشاد النفسي والتربوي، لذا 

) في العمود Xومفهوم الذات، وذلك بوضع إشارة ( التوافق النفسي أرجو منك اإلجابة على فقرات مقیاس

المناسب لكل فقرة من الفقرات التي تناسبك، علمًا أن استجابتك ستحاط بالسریة التامة، ولن تستخدم إال 

  ألغراض البحث العلمي شاكرًا إیاك حسن تعاونك. 

  

  یحیى عبد المجید عیسىحث: البا                                                                  

  إشراف الدكتور: نبیل عبد الهادي                                                                   

  القسم األول:  معلومات أولیة: 

 :   ذكر                 أنثى   الجنس 

  فأكثر سنة               36) سنة            35- 19سنةفأقل                  من  (18:    العمر

  :                 مدینة                      قریة               مخیم          مكان السكن

  )د على حبوب السكرالمعتمالنوع الثاني(        المعتمد على األنسولین):النوع األول(  نوع اإلصابة 

  فأكثر سنة               10) سنة     من 10_7)سنة    من(6- 2فأقل      من( :سنةعدد سنوات اإلصابة 

 ثانویة فأقل               دبلوم      بكالوریوس فأكثر   :المؤهل العلمي 

  شیكل3000أكثر من شیكل      3000-2000من  شیكل      2000أقل من :  الوضع االقتصادي
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أوافق 

 بشدة
غیر  محاید أوافق

 موافق
غیر موافق 

 بشدة

 

 العبارات

 

  

 الرقم

 سلیماً  متلك جسماً أ     
1.  

 أحب آن أبدو أنیقا في كل األوقات     
2.  

 أنا مثقل باألوجاع واآلالم     
3.  

أحب مظهري أن یكون بنفس الطریقة التي      

 هوعلیها

4.  

 أنني على ما یرام أشعر     
5.  

 غیر بعض األجزاء من جسميأرغب بت     
6.  

 أدائي الریاضي ضعیف أشعر بأن     
7.  

 بشكل غیر مناسب في مواقف عدیدةأتصرف      
8.  

 نـومي قـلـیـل     
9.  

 أنا شخص جذاب      
10.  

 أنا شخص مهذب     
11.  

 أنا راض عن سلوكي األخالقي     
12.  

 بالثقة بودي أن أكون جدیراً      
13.  

 صواب معظم الوقتالفعل أ     
14.  

 فعل أشیاء سیئة جداً أ     
15.  
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 أجد صعوبة في أن افعل ما هو صحیح     
16.  

 أنا شخص مرح     
17.  

 ضبط النفس ة علىلدي قدر      
18.  

 أنا شخص حقود     
19.  

 أنا لطیف تماما كما یجب علي أن أكون     
20.  

 أنا لست الشخص الذي أود أن أكونه     
21.  

 أي وقت أستطیع العنایة بنفسي في     
22.  

 حل مشاكلي بسهولة تامةأ     
23.  

 أتحمل التأنیب دون أن افقد أعصابي     
24.  

 أغیر رأیي كثیراً      
25.  

 هرب من مشاكليأأحاول أن      
26.  

 المشاكلحل تساعدني في  تيأسر      
27.  

 أنا شخص مهم بالنسبة ألصدقائي وأسرتي     
28.  

 في أسرة سعیدةأنا عضو      
29.  

 أصدقائي یثقون بي     
30.  

 أن أسرتي ال تثق بي أشعر     
31.  

 أعامل والدي كما یجب علي معاملتهما     

 (استخدام الفعل الماضي في حالة الوفاة)

32.  

 كونأكما یجب علي أن  افهم أسرتي تماماً      
33.  
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 یجب علي أن أثق في أسرتي أكثر من ذلك     
34.  

 نصیبي من العمل في المنزلأقوم بأداء      
35.  

أتصرف بالطریقة التي ترى أسرتي انه یجب علي      

 أن  أتصرف بها

36.  

 أنا شخص ودود     
37.  

 أنا غاضب من العالم كله     
38.  

 من الصعب مصادقتي     
39.  

 دون مبالغةأحاول أن ارض اآلخرین      
40.  

 ینبغي أن أتعامل بصورة أفضل مع اآلخرین     
41.  

 أحاول أن افهم وجهة نظر اآلخرین     
42.  

 بالراحة مع بقیة الناس أشعر     
43.  

 أسامح اآلخرین بسهولة     
44.  

 أفكر في أشیاء سیئة جدا ال یصح الحدیث عنها     
45.  

 عندما أكون على غیر ما یرام ینتابني الضیق     
46.  

 اضحك من النكت التي قد تخرج عن حدود اللیاقة     
47.  

 في بعض المواقف برغبة في السب أشعر     
48.  

 وجل عمل الیوم إلى الغدأ     
49.  

 أنا شخص هادئ وسلس     
50.  
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  كتاب تسهیل المهمة مع (الموافقة علیه):) 6ملحق ( 
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  :فهرس الجداول

  الصفحة  المحتوىالجدول   

  

  51  الدراسة المستقلة.توزیع أفراد عینة الدراسة الذین تم تحلیل استجاباتهم تبعًا لمتغیرات   .31

  53  .التوافق النفسي  مقیاس كرونباخ) ألبعاد ألفا معامل (الثبات معامالت   2.3

  53  .المعدلة براون سبیرمان معادلة تطبیق وبعد قبل الثبات معامالت  3.3

  54  .مفهوم الذات مقیاسلكرونباخ)  ألفا معامل (الثبات معامالت   

  54  المعدلة براون سبیرمان معادلة تطبیق وبعد قبل الثبات معامالت  

مرتبة تنازلیا  منطقة الخلیل التعلیمیةدرجة التوافق النفسي لدى مرضى السكري في   1.4

 حسب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة.
59 

 البعد االوال من  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات  2.4

  مرتبة تنازلیًا. (الشخصي االنفعالي) مقیاس التوافق النفسي
60 

من   الثانيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات البعد  3.4

  ) مرتبة تنازلیًا.الصحي الجسميمقیاس التوافق النفسي (
61  

من   الثالثالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات البعد   4.4

  ) مرتبة تنازلیًا.االسريمقیاس التوافق النفسي (
62 

من   الرابعالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات البعد   5.4

  تنازلیًا.) مرتبة االجتماعيمقیاس التوافق النفسي (
63 

  65التوافق النفسي لدى مرضى المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات   6.4
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  الجنس.  تعزى لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةالسكري في 

التوافق النفسي لدى األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات   7.4

  العمر. تعزى لمتغیر الخلیل التعلیمیةمنطقة مرضى السكري في 
66  

) الستجابات أفراد One-Way Anovaنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  8.4

  الدراسة على مقیاس التوافق النفسي تبعًا لمتغیر العمر.
67  

  68  )، للمقارنات البعدیة. Scheffeنتائج اختبار شیفیه (  9.4

التوافق النفسي لدى األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات   10.4

  لمتغیر مكان السكن.تعزى  منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 
69  

) الستجابات أفراد One-Way Anovaنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  11.4

  لمتغیر مكان السكن.الدراسة على مقیاس التوافق النفسي تبعًا 
70  

) الستجابات أفراد عینة الدراسة t" (Independent Samples Testنتائج اختبار "  12.4

  وفقًا لمتغیر نوع المرض.
71  

األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات التوافق النفسي لدى   13.4

  لمتغیرفترة اإلصابة. تبعاً  منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 
72  

  ) الستجاباتOne-Way Anovaنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  14.4

  أفراد الدراسة على مقیاس التوافق النفسي تبعًا لمتغیر فترة اإلصابة.
73  

األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات التوافق النفسي لدى   15.4

  تعزى لمتغیر المستوى االقتصادي. منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 
75  

) الستجابات One-Way Anovaیوضح نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  16.4

  النفسي تبعاً لمتغیر المستوى االقتصادي.أفراد الدراسة على مقیاس التوافق 
76  

  77  )، للمقارنات البعدیة.Scheffeنتائج اختبار شیفیه (  17.4
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األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات التوافق النفسي لدى   18.4

  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي  منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 
78  

  ) الستجاباتOne-Way Anovaنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  19.4

  أفراد الدراسة على مقیاس التوافق النفسي تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي 
79  

  80  )، للمقارنات البعدیةScheffeنتائج اختبار شیفیه (  20.4

مرتبة تنازلیا حسب  منطقة الخلیل التعلیمیةلدى مرضى السكري في مفهوم الذات   21.4

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة.
81  

) الستجابات أفراد عینة الدراسة t)(Independent Samples Testنتائج اختبار (  22.4

  على مقیاس مفهوم الذات وفقًا لمتغیر الجنس.
83  

مفهوم الذات لدى األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات   23.4

  الجنس. تبعًا لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 
84  

) الستجابات أفراد One-Way Anovaنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  24.4

  الدراسة على مقیاس مفهوم الذات  تبعًالمتغیر العمر.
84  

مفهوم الذات لدى األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات   25.4

  مكان السكن تبعًا لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 
85  

) الستجابات أفراد One-Way ANOVAنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  26.4

  لمتغیر مكان السكن. الدراسة على مقیاس مفهوم الذات  تبعاً 
86  

الستجابات أفراد عینة ) t(  )Independent Samples Testنتائج اختبار (  27.4

  .نوع المرض الدراسة  على مقیاس مفهوم الذات وفقًا لمتغیر
86  

مفهــوم الـــذات لـــدى األعــداد والمتوســـطات الحســـابیة، واالنحرافــات المعیاریـــة لتقـــدیرات   28.4

  فترة اإلصابة تبعًا لمتغیر الخلیل التعلیمیةمنطقة مرضى السكري في 
87  

  88) الستجابات أفراد One-Way ANOVAنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  29.4
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   فترة اإلصابةلمتغیر  الدراسة على مقیاس مفهوم الذات  تبعاً 

مفهــوم الــذات لــدى األعــداد والمتوســطات الحســابیة، واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات    30.4

  المستوى االقتصادي. تبعًا لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 
89  

أفراد  ) الستجاباتOne-Way ANOVAنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  31.4

  لمتغیر المستوى االقتصادي الدراسة على مقیاس مفهوم الذات  تبعاً 
89  

مفهوم الذات لدى األعداد والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات   32.4

  المؤهل العلمي. تبعًا لمتغیر منطقة الخلیل التعلیمیةمرضى السكري في 
90  

) الستجابات أفراد One-Way ANOVAنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي (  33.4

   لمتغیر المؤهل العلمي الدراسة على مقیاس مفهوم الذات  تبعاً 
90  

حساب معامل ارتباط بیرسون بین استجابات المستجیبین على مقیاسي التوافق   34.4

  النفسي ومفهوم الذات
91  
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  :فهرس المحتویات
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  10  .........................................................مصطلحات الدراسة  7.1

  11  ...............................................................الدراسة حدود  8.1
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  13  ................................................................معنى التوافق  

  16 .................................النظریات التي قامت بتفسیر التوافق اإلنساني 

  18 .....................................................التوافق والصحة النفسیة 
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  29  ................................................التعریف العلمي لمرض السكر 

  30  ..........................................................نشوء مرض السكر  
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