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هداءإ  
 

                              ونور العاملني نيب الرمحة  إىل األمةونصح  األمانةمن بلغ الرسالة وأدى  إىل
                 -عليه وسلم  هللاسيدان حممد صلى  -           

والدي ووالديت الفاضلني أطال هللا يف  إىلمن علماين معىن الوفاء  إىل,من غرسا فيا احلب والعطاء  إىل -
ابلصحة والعافية . وأمدمهاعمرمها   

صلة  مهب واىل كل من جيمعين فاطمة الزهراء وخدجية و دنيا أختايوابألخص  أسريت أفرادكل   إىل -
  .الرحم والصداقة

اعز  إىلمن مجعتنا هبم مواقف احلياة  إىلوصورهتم ال تفارقين  إىل من وجودهم يسعدين وغياهبم يؤرقين -
    .هاجرو نوال أصدقائي 

زميلي نور الدين الذي كان عوان يل يف حبثنا هذا و نورا يضيء الظلمة اليت كانت تقف احياان يف  إىل -
 طريقي

فلنتذكر كل " "زمالئي وزمياليت"كل   إىلذكرى مجعتنا هبم  وأطيبوأرق هبم  أمجل األمسمن يظل  إىل -
 يف فؤادي كان جيمعنا ابخلري فكنتم حقا الدرب الطويل واألمل اجلميل فمفارقتكم أمل ولكن ذكراكمما  

  ."بكم بال عنوانوال تظنوا أن األماين ستتحطم على أطراف الرحيل ولكن سيبقى ما جيمعنا  أمل 

 

."كل من حيبهم قليب وغفل عن ذكرهم قلمي أهدي هلم مثرة جهدي  إىلويف األخري "  

 

                  ....عجيمي كوثر.... 
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تقدير شكر و  

 

                              وله احلمد على مننه وجزيل عطائه . إحسانهاحلمد هلل على توفيقه ومجيل 

    احلمد هلل وكفى وصلى هللا وسلم على نبيه املصطفى نبيينا حممد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم.
                                                                                      .فالشكر هلل أوال 

" ابإلشراف على هذا البحث وعلى  اندية بلعباسمث جزيل الشكر والعرفان لألستاذتنا الفاضلة " -
تقديرك  نصائحها وتوجيهاهتا القيمة ومالحظاهتا السديدة , فأنت أهل للشكر والتقدير فوجب علينا 

ح قيمة ومعىن فلك منا كل الثناء والتقدير الذي يساوي حجم عطائك الالحمدود فمنك تعلمنا أن للنجا 
                            حتية. ألف...ومنك تعلمنا كيف يكون التفاين واإلخالص يف العمل فلك منا 

األستاذ  بن  أمحد   ابلذكروأخص كل أساتذة قسم علم النفس إىل   الشكر  جبزيل  أتقدم   كما  -
و  بوريشة ،  األستاذة و  عز الذيناألستاذ  و واألستاذ جبديةبوجيرة ، األستاذ  ميموين و  األستاذ،

 مسعودي  و األستاذة  و األستاذة زريوح و واألستاذة بوزيدي ، محزاوي دويدي ، واألستاذةاألستاذة 
                                                         . فلهم منا كل الشكر والتقدير ،األستاذة صافة 

                                         حفظهم هللا. الوالدين الكرميني  فراد األسرة واخص ابلذكر أ -
                                   

                            .من قريب او من بعيد وختاما إىل كل من ساعدان يف اجناز هذه املذكرة -
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                                                                                                  ملخص الدراسة:

    األولالتعرف على مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع  إىلالدراسة احلالية هدفت    
                                                                                             .) اخلاضع لألنسولني(

                                                                وانطلقت الدراسة من التساؤل الرئيسي املتمثل يف:

                   (لألنسولني) اخلاضع  األولما مستوى الصحة النفسية لدى املصاب بداء السكري من النوع 

( لألنسولني  ) اخلاضع األولمن املصابني بداء السكري من النوع  على عينة   البحث  إبجراءوملعرفة ذلك قمنا 
تطبيق  سنة ، ومت   26سنة و 23بني   أعمارهم  ترتاوح ذكر (  1،  إانث 2حاالت )  ثالثة   عددهم وكان 

، مقياس الصحة  العيادية  املالحظة ،  العيادية املقابلة يف   أبدواته املتمثلة االستعانة   خالل  املنهج العيادي من
" أمال معروف " يف البيئة اجلزائرية . ويف  حثة طرف البا من  استعماله  النفسية لسيدين كراون وكريسب واليت مت 

                                                                               النتائج التالية: إىلمت التوصل  األخري
 .يظهر املصاب بداء السكري من النوع األول ) اخلاضع لألنسولني( مستوى منخفض من الصحة النفسية  -    
ابختالف جنس  األوليوجد اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع  -    

                                                                                                     .      املصاب

ابختالف احلالة  األولب بداء السكري من النوع يوجد اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصا -   
                                                                                                        االجتماعية.

                                 على احلالة النفسية لدى املصاب. األولبداء السكري من النوع  اإلصابةتؤثر  -

 داء السكريب اإلصابة اضطراابت عصابية وانفعالية انجتة عن من األوليعاين املصاب بداء السكري من النوع  -  
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                                                                                                            مقدمة:

مجيع املستوايت،ونتج على هذه  ال خيفى على أحد أبن العامل اليوم يشهد حوصلة من التغريات على            

أبنواعها ومن بني  واألمراض األوبئةمتثلت يف انتشار  األخريةسليب وهذه  اآلخر التغريات نتيجتني احدها اجيايب و

يف العامل للقرن الواحد والعشرين ،حيث   التحدايت الصحية  مرض السكري الذي يعترب من أكثر األمراضهذه 

القلب واألوعية الدموية  سواء، فاملضاعفات الناجتة عنه كأمراض  حبد  املتطورة  نامية وال  أصبح وابء يهدد الدول

اخلوف و  العجز ، إىل كلها  اليت تؤدي   العمى و الفشل الكلوي و األعضاءواالعتالل العصيب السكري وبرت 

متابعة  من  يتطلبه  دائم ملا   استنفار حالة  يف  به وجيعلهم   للمصابني األزمة  يشبه  من املضاعفات ختلق ما 

 املصابني  عدد  ارتفاع   املرض ال تتمثل يف خطورة هذا  هلذا فان  دورية ومراقبة دقيقة ونظام غذائي منتظم ، و

به فقط بقدر ما تتمثل يف اخلوف من مضاعفاته ، فضال ملا يشكله من التغريات اجلديدة املصاحبة للمرض من امل 

ومعاانة نفسية للمرضى.                                                                                           

للبحث عن حتقيق التوافق يف حياته اليومية لالن  اج املصاب به ومرض السكري كمرض مزمن حيت                  

مهمة يف حياة الناس عامة وعند املصابني   الصحة النفسية أن ،كما  إنسانالصحة اجلسدية والنفسية غاية كل 

لراحة  من ا حالة  تعترب  لالهنا   حتقيقها البد من  فهي ضرورة  هلذا  و خاص  بشكل  املزمنة  ابألمراض

  اجلسمية والنفسية واالجتماعية.

السكري من   التعرف على مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء  إىلومن خالل ذلك هدفت دراستنا      

 إىل ابإلضافةابلسكري على احلالة النفسية للمصاب  اإلصابةألول )اخلاضع لألنسولني( ومعرفة مدى أتثري النوع  ا

                                         .جراء هذا املرضكان قد يعاين من اضطراابت عصابية وانفعالية   إذامعرفة 
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جمموعة من الفصول: :إىلمت تقسيم الدراسة  األهدافذه ولتحقيق ه  

واليت حتتوي بدورها جمموعة من التساؤالت   اإلشكاليةتضمن مدخل الدراسة والذي اشتمل على الفصل األول:  

وأهدافها وأخريا حتديد مفاهيم الدراسة  ملوضوع  اختياران  ودوافع  الدراسة  وأمهيةكما تضمن فرضيات الدراسة، 

                                                                                                   .  الدراسة

التمهيد تعريف الصحة النفسية   جانب إىل فيه   إدراج  حيث مت النفسية   ابلصحة  خاصا صل الثاين: كان الف

ابلصحة  املتمتعةخصائص الشخصية   إىل  ابإلضافة هلا ،  املفسرة   ،مناهجها ،مستوايهتا، مؤشراهتا ، والنظرايت

خالصة للفصل.                            األخرييف النفسية ، معايري الصحة النفسية ، ونسبية الصحة النفسية و   

جانب التمهيد، تعريف داء السكري ، التفسري العلمي  إىلالفصل الثالث:  خصص لداء السكري وقد أدرجنا فيه 
العوامل  إىل ابإلضافة، و أهم املراحل اليت مير هبا مريض السكري ،ومضاعفاته  أسبابهله، أنواعه ،أعراضه ، 

                                   املرتبطة بداء السكري، و تشخيصه ،وكذلك عالجه ويف اخلتام خالصة للفصل.

الدراسة من مقابلة  وأدواتخصص لتعريف املنهج واملنهج املتبع يف الدراسة  املنهجية و اإلجراءاتالفصل الرابع: 
                                              . األساسيةة والدراسة عيادية ومالحظة عيادية ومقياس الصحة النفسي

 من التوصيات جمموعة  و للموضوع  خبامتة   الدراسة  لتختتم مناقشتها ، و  النتائج  عرض  اخلامس:  الفصل
                   عرض قائمة املراجع واملالحق اليت مت توظيفها يف هذه الدراسة.                  و  واالقرتاحات

       



 

 

 

 

 

 

 اإلطار النظري
  

           



 

 

           

  

 الفصل األول: مدخل الدراسة               

                                    أوال:اإلشكالية 

                           ثانيا:فرضيات الدراسة 

                             ثالثا:أهمية الدراسة  

                    رابعا:أسباب اختيار الموضوع

                        ــة خامسا:أهداف الدراسـ
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 :شكاليةاإلأوال: 

العضوية على عوامل انفعالية  األمراضتنفصل حيث يتوقف حدوث كثري من  اجلسم و العقل وحدة ال إن      
كل تغري فيزيولوجي له مقابل نفسي و   أنظواهر بدنية كما  إالجنب العوامل البدنية ، و انفعاالته ما هي  إىلجنبا 

حيث يعترب مرض السكري احد االضطراابت اجلسمية املزمنة اليت تسهم العوامل النفسية بدور مهم يف بداية 
هدا املرض ال يستثىن من  أصبحو يف تفاقم احلالة املرضية لدى الكبار و الصغار على حد سواء و به  اإلصابة

 : بتصرف(2016.  ) رايض العامسي،  األرضيةجغرايف ابمتداد الكرة  إقليم وأوجوده جمتمع من اجملتمعات 

لوفاة حيث ارتفع عدد األشخاص حيث تبني تقارير منظمة الصحة العاملية ملرض السكر هو السبب اخلامس ل
 2014مليون شخص يف عام  422 إىل 1980ماليني شخص يف عام  108بني ابلسكري من اصامل

(www.Who.int/mediacentre)                                                            .     

انتشار  داء السكري بصورة وابئية جعلت منه خطرا  أنوالدراسات  الوابئية  يف اجلزائر   اإلحصائيات أفادتكما 
ماليني  4اجلزائر حتصي  إنرئيس الفيدرالية الوطنية ملرضى السكري  أكدصحيا على املستوى الوطين ، حيث 

     أنالدراسات والبحوث الطبية  أثبتتمن عدد السكان ، كما  % 12ما يعادل  أيمصاب ابلسكري 

www.alseyassi-dz-com  ).% 10ي وتقدر نسبتهم ب ابلسكر  إصابتهمالعديد من اجلزائريني جيهلون 
 أوبكمية كافية  األنسولني إنتاجويعرف داء السكري على انه مرض مزمن حيدث عندما يعجز البنكرايس عن 

           (  هو هرمون ينظم   واألنسولني ينتجه ،   الذي لألنسولنيالفعال  عندما يعجز اجلسم عن االستخدام 

)                                                       www.Who.int/mediacentre . مستوى السكر يف الدم  

ويعد مصطلح الصحة النفسية بني املصطلحات اليت ارتبطت الطب النفسي ، فهي مهمة يف حياة الناس عامة 
وهي ضرورة البد من حتقيقها يف حياة الفرد لكوهنا تعترب حالة من الراحة اجلسمية والنفسية واالجتماعية ، كما 

وهلذا فان مفهوم الصحة النفسية يعرب عن التوافق وتوافقه مع نفسه وجمتمعة ،  اإلنسانترتبط ارتباطا وثيقا بتكيف 
 اإلنسانالنفسية اليت تطرأ عادة على  األزماتالتكامل بني الوظائف النفسية املختلفة مع القدرة على مواجهة  أو

                      (40: 1999. ، كاظم العبيدي)صاحل الداهري االجيايب ابلسعادة والكفاية. اإلحساسومع 

وهناك جمموعة من الدراسات اليت تناولت اجلوانب املختلفة للتوافق النفسي واالجتماعي لدى مرضى السكر 
عملية دينامية مستمرة حياول  أبنهوالتوافق النفسي هو جوهر الصحة النفسية وهدف العالج النفسي ، ويعرف 

http://www.who.int/mediacentre
http://www.alseyassi-dz-com/
http://www.alseyassi-dz-com/
http://www.who.int/mediacentre
http://www.who.int/mediacentre
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تعديله فيها حىت حتدث حالة التوازن وتوفيق  فيها الفرد تعديل ما ميكن تعديله يف سلوكه وبيئته وتقبل ما ال ميكن
 إجالل)حاجاته الداخلية ومقابلة اغلب متطلبات بيئته اخلارجية. إشباعبينه وبني البيئة تتضمن 

.                                                                                            (1990:25سرى،  

وبعض  األان( اليت تناولت التوافق النفسي وعالقته بقوة 2010ومن بني هذه الدراسات نذكر دراسة مقبل )
الكشف عن العالقة بني التوافق النفسي  إىلاملتغريات لدى مرضى السكري يف قطاع غزة، حيث هدفت الدراسة 

السكري ، مستوى الدخل ، املستوى  ابملرض ، نوع اإلصابةوكل املتغريات ) عدد سنوات  األانوقوة  وأبعاده
بني التوافق النفسي  إحصائيانتائجها يف وجود عالقة دالة  أهمالتعليمي ،  العمر،( لدى مرضى السكري ، وكانت 

لدى مرضى السكري ، ووجود  األان،االجتماعي ، التوافق العام( وقوة  األسري)الشخصي ،الصحي ، وأبعاده
 بعادهوأيف التوافق النفسي  اإلانثتوسط درجات الذكور ومتوسط درجات بني م إحصائيةفروق ذات داللة 

                                                                                      .والفروق كانت لصاحل الذكور

كما جند عوامل وآاثر نفسية أو مظاهر سيكولوجية ذات عالقة مبرض السكر ويف هذا الصدد جند العديد من 
 لإلصابة( اليت تناولت اآلاثر النفسية والدراسية 2014الدراسات ، كدراسة مريود حممد و أيت محودة حكيمة )

معرفة اآلاثر  إىلاليت هدفت  تمدرس و) اخلاضع لألنسولني ( على املراهق امل األولبداء السكري من النوع 
بداء  اإلصابة إن إىلحيث توصلت الدراسة  األولابلداء بداء السكري من النوع  اإلصابةالنفسية واملدرسية على 

آاثر نفسية سلبية على املراهق املتمدرس حيث يتولد لديه العديد من املشاعر  إىلتؤدي  األولالسكري من النوع 
                                                           لدونية والنقص والقلق واحلزن واليأس .السلبية كالشعور اب

الطب األعراض معرفة املظاهر و إىلواليت هدفت ( 1991)   Tatter Sall- R زايدة على ذلك جند دراسة   - 
      نتائج الدراسة أن املرضى يعانون من القلق واالكتئاب  وأظهرت،  األطباءللسكر من وجهة نظر نفسية 

( واليت1994) Colomba تناولت  ودراسة كولومبا كحاالت انفعالية ، ويعانون كذلك من الوسواس القهري .
              االكتئاب   املظاهر السيكولوجية ملرضى  السكر وتوصل أن مرضى السكري لديهم درجة مرتفعة من

   Eiber . ودراسة ايرب و آخرون ) ودرجة فوق املتوسط من القلق كما لديهم اجتاهات وسلوكيات مرضية
                              القلق واالكتئاب واخلوف لدى مرضى السكر . أعراض( وجد تواتر وانتشار 1997
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( واليت تناولت املزاج ومرضى السكر وكان الباحث يقصد1999)   MC Crady كما جند دراسة كرادي
املرضى حصلوا على درجات مرتفعة من  أن إىلاملكون من القلق واالكتئاب واملخاوف املرضية ، وتوصل  ابملزاج 

                          حصلوا على درجات منخفضة يف القلق و املخاوف. األسوايءاالكتئاب والقلق أما 
و االكتئاب      القلق أعراضنتشار ا  التعرف على مدى إىلواليت هدفت ( 2000)  Liyod  و دراسة ليود 

القلق  أعراضيف  من أفراد العينة لديهم ارتفاع( ℅28لدى مرضى السكري  وتوصلت نتائج الدراسة أن حوايل )
فيما أعراض القلق كانت  اإلانثاالكتئاب أكثر من  أعراضواالكتئاب ولكن كانت نسبة الذكور مرتفعة يف 

                                                                              أكثر من الذكور. اإلانثمرتفعة لدى 

 إىلهذا التعدد   يعود ما اتفقت ومنها ما اختلفت ورمبا  منها  أهدافهاتعدد   السابقة جند  انطالقا من الدراسات
بني  معرفة العالقة   اليت كان اهلدف منها  اتفهناك بعض الدراس  وجود العديد من متغريات الدراسة املرتبطة هبا

(. ودراسات كان 2010السكري مثل دراسة مقبل )   وبعض املتغريات ملرضى األانوقوة  وأبعاده التوافق النفسي
أيت  مثل دراسة مريود و األول  من النوع  ابلداء السكري  لإلصابة النفسية والدراسية  اآلاثراهلدف منها معرفة 

دراسة كل من  إىلوسعت كلها  (. وهناك دراسات اختلفت يف عناوينها ولكن اتفقت يف مضامينها ،2014)   
( و 1991)   ( و1991كدراسة اتتر سال )   القلق واالكتئاب والوسواس القهري واملخاوف وسلوكيات مرضية

Tatter Sall-Rدراسة كولومبا سة اتتر سال ( ، ودرا1997وآخرون ) Eiber ودراسة ( 1994)  دراسة ايبري 
متعددة ويرجع هذا  فهي   الدراسات ،  أما من  حيث  نتائج  الدراسات  غريها من ( و1997ايرب  وآخرون ) 

              ومتغرياهتا وفروضها.                                                   أهدافهااختالف  إىلالتعدد 
موضوع مرض السكري ، حيث الحظنا أن غالبية   يف  أكثر  لتمعن  احلالية  هذا املنطلق جاءت الدراسةومن 

على حسب علمنا ، كما وجدان   العربية الدراسات   سجلنا نقص يف كما    أجنبية  الدراسات السابقة كانت
على االكتئاب ،  األوىلابلدرجة ركزت  اليت   املتغريات  وبعض  مرض السكري  تناولت  اليت  اغلب الدراسات

            احلالة النفسية ، التوافق النفسي ، املزاج .  أوالنفسية  القلق ، املخاوف ، الوسواس القهري ، اآلاثر 
علمنا تناولت متغري الصحة النفسية عند  حسب   دراسة أيهذا ما يعطي لدراستنا احلالية أمهية حيث مل جند 

مستوى الصحة النفسية عند املصاب ابلداء   على  الدراسة سعيا للتعرف  جاءت هذه مرضى السكري ، وعليه
  السكري ومن هنا مشكلة الدراسة تتحدد يف السؤال الرئيسي التايل:

       ) اخلاضع لألنسولني ( ؟ األولما مستوى الصحة النفسية لدى املصاب ابلداء السكري من النوع 
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 تساؤالت الدراسة:

ابختالف  األولهل يوجد اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصاب ابلداء السكري من النوع  -    
                                                                                                    جنس املصاب ؟

ب ابلداء السكري من النوع األول ابختالف احلالة هل يوجد اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصا -   
                                                                                                االجتماعية  ؟

على احلالة النفسية لدى املصاب ؟ األولبداء السكري من النوع  اإلصابةهل تؤثر  -    

؟ابلسكري اإلصابةنتيجة  عصابية وانفعاليةمن اضطراابت  األوللداء السكري من النوع هل يعاين املصاب اب -    

 اثنيا: فرضيات الدراسة:

                                                                                                  الفرضية العامة:
) اخلاضع لألنسولني ( مستوى منخفض من الصحة النفسية . األوليطهر املصاب بداء السكري النوع  -  

 الفرضيات اجلزئية:

ابختالف جنس  األوليوجد اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع  -
                                                                                                             املصاب

ابختالف احلالة  األوليوجد اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع  -
 االجتماعية.

على احلالة النفسية لدى املصاب. األولبداء السكري من النوع  اإلصابةتؤثر  -  

ابلسكري . اإلصابةمن اضطراابت عصابية وانفعالية نتيجة  األوليعاين املصاب بداء السكري من النوع  -  

لدراسة:ااثلثا: أمهية   

الدراسة يف : أمهيةتكمن   

    تستهدف فئة املصابني بداء السكري وهذا ما جيعلنا نلقي الضوء على شرحية هامة من شرائح اجملتمع. إهنا - 
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بعض املتغريات )االكتئاب ، القلق ، املخاوف أغلب الدراسات والبحوث كما اشران تناولت مرض السكري و  - 
متغري الصحة النفسية  إمهالاحلالة النفسية ، التوافق النفسي ، املزاج ( مع  أو، الوسواس القهري ، اآلاثر النفسية 

                                   كبرية حيث جاءت خمتلفة لكل الدراسات السابقة.  أمهيةوهذا ما يعطي لدراستنا 

تفيد املصابني أنفسهم من خالل حتديد ومعرفة مستوى صحتهم النفسية . -  

تساعد القائمني على هذه الفئة يف مراكز الكشف وذلك لالبتكار برامج وخطط تساعد يف حتسني اخلدمة  -
                                      االجتماعية لدى هذه الفئة مما ينعكس على صحتهم النفسية بشكل اجيايب .

تفيد نتائج هذه الدراسة املهتمون يف هذا اجملال من طلبة البحث العلمي والدراسات العليا  أنكما ميكن   -
                                                                  ونفسانيون . أطباءوالعاملون يف جمال الصحة من 

هتتم جبانب الصحة النفسية لدى اليت عمقة حول مرض السكري وكذلك تفتح اجملال لدراسات علمية أخرى م -
                                                                                                         هذه الفئة .

 رابعا: أسباب اختيار املوضوع:

نذكر منها: أسبابيرجع اختياران للموضوع لعدة   

التخصص ) علم النفس العيادي والصحة العقلية ( متاشيه مع -    

من السكان . % 12ارتفاع نسبة املصابني بداء السكري على املستوى الوطين  بنسبة  -    

معرفة الصحة النفسية لدى هذه الفئة اليت جاءت نتيجة انعدام دراسة هذا املوضوع من هذا  إىلاحلاجة  -  
 املنظور .

 خامسا: أهداف الدراسة:

التالية : األهدافحتقيق  إىلهتدف الدراسة   

.) اخلاضع لألنسولني ( األولمعرفة مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع  -    
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 األولكان هناك اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع   إذامعرفة  -  
االجتماعية (.، احلالة ) جنس املصاب  ابختالف  

على احلالة النفسية لدى املصاب .  األولبداء السكري من النوع  اإلصابةمعرفة مدى أتثري  -   

.عصابية وانفعاليةمن اضطراابت  األولكان قد يعاين املصاب بداء السكري من النوع   إذامعرفة  -   

 سادسا: مفاهيم الدراسة:

الصحة النفسية:  -1  

التكامل  أوالصحة النفسية أبهنا " حالة من التوافق التام  (6: 1975يز القوسي ) يعرف عبد العز  اصطالحيا:
ومع  اإلنسانبني الوظائف النفسية املختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية اليت تطرأ عادة على 

                                                                           االجيايب ابلسعادة والكفاية " . اإلحساس

ميكننا تبين تعريف الصحة النفسية كما ورد يف مقياس سيدين كراون وكريسب وهي " اخللو النسيب من : إجرائيا
االضطراابت العصابية واالنفعالية كالقلق والفوبيا والوسواس ) مسات وأعراض ( والقلق اجلسمي واالكتئاب 

 اإلجابةواهلسترياي وهذا من خالل مقياس سيدين كراون وكريسب ، وهي الدرجة اليت يتحصل عليها املفحوص بعد 
                                                      على فقرات مقياس الصحة النفسية لسيدين كراون وكريسب .

                                                         داء السكري:                                       -2

) الغلوكوز( يف   السكر  مستوى  ارتفاع إىل  يؤدي الذي    السكر  يضأ  عملية  يف  اختالل : هو اصطالحا  

تناول السكرايت أو  يف   اإلفراط  الدم بصورة غري طبيعية ألسباب خمتلفة قد تكون نفسية أو عضوية أو بسبب

.) رايض العامسي، من البنكرايس األنسولني  إفراز  خلل يف وجود   نتيجة  حيدث  و  بسبب عوامل وراثية

2016 :539.)  
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اضطراب السكري هو حالة مزمنة مع ازدايد مستوى السكر يف الدم وقد ينتج تعريف منظمة الصحة العاملية: 
                                       (. 39:  1989) جبايل نورالدين،ذلك عن عوامل نفسية وراثية كثرية 

 23بني  أعمارهاهي احلاالت املصابة بداء السكري من النوع األول ) اخلاضع لألنسولني( واليت ترتاوح : إجرائيا
                                                                                                سنة . 26سنة و 

 

  



 

  

             الصحة النفسية: لثاينالفصل ا

                                 متهيد     

                   أوال: تعريف الصحة النفسية

                  اثنيا: مناهج الصحة النفسية

             اثلثا: مستوايت الصحة النفسية

              رابعا: مؤشرات الصحة النفسية

النظرايت املفسرة للصحة النفسيةخامسا:   

سادسا: خصائص الشخصية املتمتعة ابلصحة النفسية             

سابعا: معايري الصحة النفسية                                    

اثمنا: نسبية الصحة النفسية                        

            خالصة                                
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                                                                                    متهيــد:                     

الصحة النفسية السوية هي حالة من التكيف اجليد والتوافق الكامل واالنتصار على الظروف واملواقف          
اليت يعيشها الفرد يف حياته اليومية ، والصحة النفسية ليست منفردة وبعيدة على الصحة اجلسمية  فلها مقوماهتا 

حسب  األخريةضطراابت نفسية وترجع هذه قد يتجلى يف ا ،تدنت استشعر الفرد لذلك فإذااليت تقوم عليها ، 
النفسية  واألحباثظهور املرض النفسي ، وهلذا أكدت الدراسات  إىلوجه الضعف يف الشخصية وبذلك ما يؤدي 

                      واستقراره يف حياته . اإلنسانومصدر سعادة  األساسيةأن الصحة النفسية تعترب الركيزة 
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                   :                                                              تعريف الصحة النفسية أوال:

ليس من السهولة مبكان وضع تعريف حمدد للصحة النفسية لالن ذلك يتطلب حتديد ماهية النفس فالصحة    
وشخصيته، ولقد  اإلنساناليت ختص سلوك  سانيةاإلنالنفسية تكوين فرضي ميكن التعرف عليه من خالل الظواهر 

تعددت وتنوعت تعريفات العلماء والباحثني للصحة النفسية ، فما من نظرية أو مذهب أو مدرسة يف علم النفس 
التعريفات املقرتحة للصحة النفسية يف فئتني رئيسيتني مها : فئة  إمجالوافرتض تعريف للصحة النفسية وميكن  إال

                                                                         سلبية وفئة التعريفات االجيابية.التعريفات ال

                                                                                فئة التعريفات السلبية: –1   

الفرد الذي  أن أيالنفسية  األمراض أعراضهذه الفئة أن الصحة النفسية هي اخللو من  أصحابيرى            
  إذا أمااملرض النفسي أو العقلي ، مبعىن آخر انتقاء حالة املرض عنده،  أعراضيتمتع بصحة نفسية هو اخلايل من 

حني  إاللة النفسية شاذة الصحة النفسية مصابة، ولكن ال تصبح احلا أنفهذا يعين كانت حالة املرض موجودة 
                                      (. 37: 2014تبلغ درجة شديدة يف احنرافها. ) علي حممود ،كرمي فخري، 

وابلرغم من قبول التعريف السليب للصحة النفسية يف ميادين الطب العقلي اال انه تعرض للكثري من االنتقادات 
هذا التعريف للصحة  أن(: أبن الصحة النفسية ليست جمرد اخللو من املرض كما 1962حيث يبني ) القوصي. 

هو يقتصر على جانب واحد من جوانب النفسية مفهوم ضيق حمدود لالنه يعتمد على حالة السلب أو النفي ف
للصحة النفسية لكنه يعد شرطا  أساسياملرض العقلي أو النفسي شرط  أعراضالصحة النفسية، فخلو الفرد من 

                                          (77:  1999انقصا غري كامل للداللة على الصحة النفسية. ) غريب، 

ف ال يشمل مجيع مستوايت وحاالت الصحة النفسية فهو حيدد صفات أو يتضح مما سبق أن هذا التعري
خصائص أو شروط اجيابية للداللة على الصحة النفسية حبيث ميكن من خالهلا معرفة مدى متتع الفرد ابلصحة 

ه املرض النفسي أو العقلي ولكنه مع ذلك غري انجح يف حياته وعالقات أعراضالنفسية ، فقد جند فردا خاليا من 
بغريه من الناس سواء يف العمل أو يف احلياة االجتماعية فعالقاته تتسم ابالضطراب وسوء التوافق ومثل هذا 

النفسي ،  أواملرض العقلي  أعراضالشخص يوصف أبنه ال يتمتع بصحة نفسية سليمة على الرغم من خلوه من 
لكنهم يشعرون مبعاانة شديدة ال متكنهم من التمتع ابحلياة بينما يوجد  أسوايءوهناك الكثري من الناس من نعتربهم 

مرضى لكن احلقيقة عكس ذلك .  االيت جتعلهم  يظهرون كما لو كانو  األعراضبعض املشاكل أو  اآلخرونلدى 
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احمليطة  هذه التعريفات ال أتخذ بعني االعتبار الظروف التارخيية والسياسية واالجتماعية إن ذلك إىل ابإلضافة
بظروف غري عادية كاالحتالل أو االستعمار وهذه  أحياانأو اجملتمعات  األفرادابلفرد أو اجلماعة ، حيث مير بعض 

انه وفقا  إالهلذه الفئة من التعريفات ،  ردود فعل غري سوية واىل اختالل الصحة النفسية وفقا إىلتؤدي  الظروف
 (.78 -76:  1999هذه سوية وصحية.) غريب ،  األفعالدود تعد ر  األخرىللعديد من نظرايت علم النفس 

                                                                                   فئة التعريفات االجيابية: – 2 

،  املرض النفسي بل حتدد يف  أعراضالصحة النفسية ليست جمرد انتقاء  أناملفهوم الثاين للصحة النفسية يرى  إن 
االجتاه  عدد من الظواهر اليت تعتمد على قدرة الفرد على التوافق ضوء توافر ، Adjastmentحيث ينظر هذا 

قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع اجملتمع والبيئة اليت يعيش فيها، وقدرته على  أهنا"الصحة النفسية  على  إىل
أيخذ التوافق  إذابلسعادة  والرضا ،  إحساسهالنفسية، من غري اضطراب فضال عن  واألزماتمواجهة الصعوابت 
والطبيعية  واإلميائيةالتالئم الذي يرتبط ابلبيئة ومطالب الواقع من مجيع اجلوانب االجتماعية  أوجانبني مها املالئمة 

ي للبيئة احمليطة به . ) علي حممود،  الفرد ابلسعادة والتقبل النفس إحساسالذي ميثل الرضا الذي يعين  والثاين، 
                                                                             (.38 -37: 2014كرمي فخري ، 

بعض تلك التعريفات البد من  إىلويوجد  العديد من التعريفات االجيابية للصحة النفسية ولكن قبل التطرق 
نظري حمدد يف دراسة الشخصية  إطارمل تنطلق من  أيابن تلك التعريفات هنجت هنجا وصفيا عاما ،  اإلشارة

املرجعي الذي تنطلق منه ، لذلك نرى  اإلطار بصورة شاملة وابلتايل ختتلف هذه التعريفات ابختالف من يعرفها و
ومفهوم التكامل.) ابتسام أمحد ،  مفهوم التكيف اآلخربعض منهم يستخدم مفهوم التوافق ويستخدم البعض  إن

2008:13)   .                                                                                                                              

الذي يعترب من األوائل من استهل مصطلح الصحة النفسية   Odolpphe Mayer تعريف أدولف ماير  -
عرفها " تكيف الشخص  مع العامل اخلارجي احمليط به بطريقة تكفل له الشعور ابلرضا، كما جتعل الفرد قادرا على ي

  .(25:  2005مواجهة املشكالت املختلفة" ) صاحل حسني الداهري، 
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Manninger  الصحة النفسية أبهنا " قدرة الفرد على التكيف حيث  يعرف   ( 1945تعريف مننجر ) -  
مع العامل من انحية ومع اآلخرين من حوله من الناحية األخرى أبعلى قدر من الفاعلية  والسعادة ، فهي ليست 

بصدر رحب ولكنها كل  واألوامرابلكفاية أو الرضا أو القناعة بتنفيذ ما ميلي عليه من التعليمات  اإلحساسجمرد 
                                                                 (.55:  1999جمتمعة " ) غريب ،  األمورهذه 

تعريفه ( 1943أما ابلنسبة لـ كانفيالم )  - Caingelhum  يفالذي اعتمد على مفهوم السواء واملرضي  
 أنيستطيع    ابلنسبة لشمولية الوسط الذي يعيش فيه حبيث إاليرى أنه "ال يتحدد سواء الفرد كوحدة متميزة 

يبسط فيه حياته بصفة أفضل وحيافظ فيه على معياره اخلاص بطريقة أحسن " ) عبد الرمحان موسى ، حممود بن 
                                                                                        (. 28:  2008خليفة ، 

يها الفرد نفسه من مجيع النواحي مثل دافعه لتقدير ذاته ( أبهنا: " حالة يفهم ف 48:  2004ويعرفها العزة )  -
وهويته وسعيه حنو النمو وتنمية قدراته وحتقيق ذاته بقدر ما يستطيع ، وحمافظته على وحدة شخصيته ومتاسكها 

يشها وحتكم الفرد يف ذاته ومواجهته الظروف احمليطة به واختاذ قراراته املتصلة حبياته ضمن الظروف البيئية اليت يع
                                                                                والعمل على تنفيذ هذه القرارات " .

 إنويعرف " كفايف" الصحة النفسية أبهنا: " حالة من التوازن والتكامل بني الوظائف النفسية للفرد تؤدي به  -
ن الرضا والكفاية" ) كفايف، اجملتمع حبيث يشعر من جراء ذلك بدرجة ميسلك بطريقة جتعله يتقبل ذاته ويقبله 

1997 :81 )                                                                                                    

( الصحة النفسية أبهنا : " حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا  9:  1997كما يعرف " زهران " )   -
ويكون قادرا على مواجهة  اآلخرين) شخصيا وانفعاليا و اجتماعيا ( و يشعر ابلسعادة مع نفسه ومع نفسيا 

                 يعيش سالمة وسالم " .مطالب احلياة ويكون شخصية متكاملة سوية ويكون سلوكه عاداي حبيث 

اجلسدي والنفسي و اإلحساسحالة التكامل، تعرفها أبهنا "    OMS ( 1948أما منظمة الصحة العاملية ) 
.                       . (25: 2007) سامر رضوان خللو من املرض والعاهة"واالجتماعي وليست فقط حالة ا  

                                                                 :تعليق على تعريفات الصحة النفسية  -3 
على غريه من  تفضيله  واحد و بتعريف   اخلروج لقد تعددت تعريفات الصحة النفسية ومن الصعب          

تعريف منها يستطيع أن يعطينا معىن شامل  انه ال يوجد إالالتعريفات ، ان كل التعريفات اليت مت ذكرها مفيدة 
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وكامل للصحة النفسية وهلذا يتبني لنا من خالل التعاريف السالفة الذكر انه يوجد تباين يف نظرة الباحثني 
           ملصطلح الصحة النفسية غري أنه يظهر هناك اتفاق يف بعض اجلوانب اليت ميكن تلخيصها فيما يلي:

  .حتقيق الذات إىلة حدث سريوري ) تفاعليا ( يهدف ان الصحة النفسي -   

  .تعكس الصحة النفسية  تكيف الفرد مع نفسه وحميطه اخلارجي -   

هي حالة موضوعية قابلة لالختبار الطيب والبيولوجي. -     

هي حالة تتسم ابلنسبية وعد الثبات. -     

شامل لالستقرار اجلسدي والنفسي واالجتماعي. إحساسهي  -     

ومنه نستنتج من خالل ما سبق انه يصعب حتديد وبدقة مفهوم الصحة النفسية وحصره يف جوانب معينة ، نظرا 
هذا ميكن اعتبار الصحة النفسية كاستقرار نسيب للنواحي النفسية واجلسدية  رونة هذا املصطلح ووموليته ، معمل

                                                              ( 55رد . ) ساعو مراد ، د . سنة : واالجتماعية للف

                                                                                     مناهج الصحة النفسية: اثنيا:

الن ، هـــدف وقــائي وهــدف عالجـــي ، مــن اجــل حتقيـــق يعتــرب علــم الصــحة النفســـية علــم تطبيقــي لـــه هــدفان متكــام
مـــنهج مـــن هـــده  إمهـــالطرائـــق ومنـــاهج متعـــددة ومتكاملـــة فيمـــا بينهـــا حيـــث يـــؤدي  إتبـــا تلــك األهـــداف يســـتوجب 

مـــن مهمـــة  يســـهلاملنــاهج اىل صـــعوبة مهمـــة املنـــاهج األخـــرى ، ومـــن جهـــة أخـــرى تطبيـــق كـــل مـــنهج بطريقـــة ســـليمة 
   يف الصحة النفسية وهي كاآليت: أساسيةمنهج اآلخر ) نقال عن ساعو مراد ، بتصرف ( ويوجد ثالثة مناهج 

والعاديني خالل رحلة  األسوايءيتضمن زايدة السعادة والكفاية والتوافق لدى  إنشائيمنهج : اإلمنائياملنهج  – 1
من الصحة النفسية ، ويتحقق ذلك عن طريق دراسة  اعلى مستوى ممكن إىلمنوهم حىت يتحقق الوصول هبم 

والقدرات وتوجيهها التوجيه السليم ) نفسيا و تربواي ومهنيا ( ومن خالل رعاية مظاهر النمو جسميا  اإلمكاانت
الفرص أمام املواطنني للنمو السوي حتقيقا والتوافق والصحة النفسية .  إاتحةمبا يضمن  وانفعالياوعقليا واجتماعيا 

                                                                                  ( 12:  2005حامد زهران،  )
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ونقصد به الوقاية بوجه عام ، ويتجلى ذلك من خالل جممو  اجلهود املبذولة للتحكم يف املنهج الوقائي :  – 2
من شدة ظاهرة غري مرغوبة كاملرض العقلي ، اجلنوح ، التقليل  أواملرض والسيطرة عليهما  أوحدوث االضطراب 

                          ويتكون املنهج الوقائي من ثالثة مراحل هي:على العقاقري ، ..... اخل  ،  إدماناجلرمية ، 

مسبقة ملنع حدوث االضطراابت النفسية والعقلية ، وغريمها من  إجراءاتاختاذ  إىلالوقاية األولية: هتدف  -   
الشذوذ السليب وذلك عن طريق وسائل عدة منها: التشجيع ، حرية االكتشاف ، حرية التجريب ، حرية  أنوا 

اءة االنعصاب ، التأكيد على العالقات احلوارية البن أوالتعبري عن املشاعر ، السند االنفعايل خالل مراحل املشقة 
                                                      اضطراابت الشخصية. إىلالضغوط اليت تؤدي  خفضحماولة و 

شدة املرض والتقليل منه وذلك من خالل الكشف املبكر عن احلاالت  انقصاالوقاية الثانوية: الغاية منها  -  
ضطراابت النفسية والعقلية يف مراحلها املبكرة ويف حاالهتا واالهتمام ابلرعاية والعالج مع هدف مهم وهو وقف اال

                                                                                                الكامنة او املستقرة .

، من خالل وجود عمل  قاية يف املرحلة الثالثة: هتدف هذه املرحلة خلفض العجز الناتج عن املرض العقليالو  -  
املشكالت املرتتبة عن املرض العقلي واستخدام الوسائل اليت هتدف اىل منع االنتكاسة  إنقاصوالتوافق معه وحماولة 

                                                                ( 24 – 23:  2001. )عبد احلميد الشاذيل ، 

التوافق  إىلالنفسية حىت العودة  األمراض عالج املشكالت واالضطراابت و ويتضمناملنهج العالجي:  – 3
تشخيصه وطرق عالجه وتوفري املعاجلني أعراضه و  والصحة النفسية ، ويهتم هذا املنهج أبسباب املرض النفسي و

                                       (. 12:  2005، والعيادات واملستشفيات النفسية . ) حامد عبد السالم 

مستوايت الصحة النفسية:اثلثا:   

آخر لدى نفس الفرد ومن  إىلآخر و تتغري من وقت  إىلالصحة النفسية حالة غري اثبتة ختتلف من فرد  أنمبا  
آخر ، فان ذلك يعين أن الصحة النفسية تتوز  على درجات ومستوايت خمتلفة وسوف نذكر مخسة  إىلجمتمع 

                                                                       مستوايت متيز الصحة النفسية وهي كاآليت:
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الذين يفهمون ذواهتم  األفراد أهنماملستوى الراقي: هم أصحاب األان القوية والسلوك السوي والتكيف اجليد  – 1 
   ايب يف البعد واملنحى االعتدايل ابملائة تقريبا ) يقعون على أقصى الطرف االجي 25وحيققوهنا وتبلغ نسبة هؤالء  
     ابملائة . 13.5ابق ، سلوكهم طبيعي وجيد ونسبتهم املستوى فوق املتوسط: وهم أقل من املستوى الس – 2 

املستوى العادي ) الطبيعي واملتوسط ( : وهم يف موقع متوسط بني الصحة املرتفعة واملنخفضة لديهم   - 3
جوانب قدرة ، وجوانب ضعف ، يظهر احدمها أحياان ويرتك مكانه لآلخر أحياان أخرى ، وتبلغ نسبتهم يف 

                                                                                         ابملائة . 68اجملتمع حوايل 

 أكثر املستوى االقل من املتوسط: هذا املستوى أدىن من السابقني من حيث مستوى صحتهم النفسية و – 4
هذا املستوى األشكال االحنرافية النفسية  يف ، فاشلون يف فهم ذواهتم وحتقيقها يقع يفميال لالضطراب وسوء التك

                                                     ابملائة . 13.5واالضطراابت السلوكية غري احلادة نسبة هؤالء 

املستوى املنخفض: ودرجتهم يف الصحة النفسية قليلة جدا وعندهم أعلى درجة من االضطراب والشذوذ  – 5
النفسي ، فهم ميثلون خطر على أنفسهم وعلى اآلخرين ويتطلبون العزل يف مؤسسات خاصة ، وتبلغ نسبة هؤالء 

                                                      (. 28:  2001ابملائة تقريبا. ) حممد قاسم عبد هللا ،  25

                                                                                 رابعا: مؤشرات الصحة النفسية:

النظر يف حتديد معايري الصحة النفسية ومن خالل دراسة وحتليل سلوك بعض األشخاص اختلفت وجهات 
يف حياهتم الشخصية واالجتماعية واملهنية ممن يفرتض اهنم يتمتعون بصحة نفسية سليمة  األصحاء الذين جنحوا 

Mallowإىل أربعة عشر حمك هي: االجتاه الواقعي، تقبل الذات واآلخر ،التلقائية التمركز حو لو ستوصل ما
ة ، التقدير املتجدد ، حول املشاكل بدال من التمركز حول الذات ، الذاتية واحلاجة إىل اخلصوصية ، االستقاللي

امتالك خربات روحية عميقة ، التوحد ابلبشرية  ، االجتاهات والقيم الدميقراطية ، عدم اخللط بني الغاايت 
والوسائل ، الولع ابإليدا  ، روح املرح ذات طابع فلسفي وليس عدواين ، مقاومة االمتثال للثقافة . ) علي حممود 

                                                                         ( 41 – 40:  2014، كرمي فخري ، 
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كالتايل:يف مثان نقاط هي   Schneider يف حني حيددها سنايدر ) دون سنة (  -  

الكفاية العقلية  -       

والتكامل بينها األفكارالتحكم يف  -       

.اإلحباط والتكامل بني العواطف والتحكم ابلصرا   -       

العواطف واملشاعر السليمة واالجيابية. -       

  املواقف السليمة -     

املفهوم السليم حو الذات  -       

وعي الذات املناسب  -       

العالقة املناسبة مع الواقع  -       

الصحة النفسية من خالله حبيث احملصلة بعد اعتماد املؤشرات الثمانية  إىلويعين كل مؤشر انه من املمكن النظر 
             (. 200 -199:  2005صورة واضحة عن الصحة النفسية للشخص . ) صاحل حسن الدهري ، 

النظرايت املفسرة للصحة النفسية: خامسا:  

العصابية يف ميدان علم النفس  تعددت النظرايت واالجتاهات العلمية يف تفسري منشأ االضطراابت النفسية و       
، فكل اجتاه نظري حياول أتكيد رأيه فيما خيص سبب املرض وابلتايل تصوره حلالة الصحة مبا أن االجتاهات 

شيوعا يف أوساط الباحثني  األكثر والنظرية كثرية ومتعددة فسنحاول عرض بعض تلك االجتاهات النظرية 
                                                         :ريقة خمتصرة وهيالنفسيني العياديني وذلك بط واألخصائيني

تركز هذه النظرية على اخلربات يف مرحلة الطفولة ، يف بداية التحليل النفسي  كان التحليل النفسي : نظرية  -1
يعين غياب  أصبحمث  األعراضمفهوم الصحة النفسية يعرف ابعتباره نقيضا للمرض  ، فكان يعين جمرد غياب 

ميكن تعريف الصحة  اعي االجناز واحلب الناضج ، حبيثالفرد يف قط لإلمكاانتأنوا  الصر  الالشعوري املعطلة 
النفسية حبسب فرويد أبهنا القدرة على احلب والعمل ، احلب بشقيه الشهوي واحلنون ، واالستمتا  ابلعمل اخلالق 

ملا هو طفلي أو ال شعوري وليس امتثاال سلبيا لواقع  وإلغاءس نفيا ، فالصحة النفسية وفق للتحليل النفسي لي
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( . وهلذا نرى يف نظر  42: 2000جامد بل هو تفاعل دينامي خالق بني هذه املكوانت مجيعهما. ) ربيع ، 
وميتلك  لديه قدرهتا الكاملة على التنظيم واالجناز ، األانالذي ميلك  اإلنسانالسليم نفسيا هو  اإلنسانفرويد أن 

عليه ن وال يوجد هناك عداء طبيعي بني األان واهلو ،  أتثريهمن مدخال جلميع أجزاء " اهلو " ويستطيع ممارسة 
 2007ينتميان لبعضهما البعض وال ميكن فصلهما عن بعضهما يف حالة الصحة . ) سامر مجيل رضوان ،  أهنما

 :35 .)                                                                                                  

السلوك  أنمن روادها ثروندايك ، وطسون ، ابفلوف ، وسكينر ، ترى هذه املدرسة  :ةالسلوكي النظرية – 2 
وجد الدافع واملثري  إذاعملية التعلم حتدث نتيجة لوجود الدافع واملثري واالستجابة ، مبعىن  إنمتعلم من البيئة و 

تكررت  إذا أماحدثت االستجابة ) السلوك ( ولكي يقوم الربط بني املثري واالستجابة البد من التعزيز ، 
التعلم ، وتقرر هذه املدرسة  أضعافالرابطة بني املثري واالستجابة ،  أضعافاالستجابة دون تعزيز كان عامال على 

يتصرفوا هبذا الشكل نتيجة للتعزيز . ) حنان عبد احلميد،  أنعلموا أن الناس يقومون بسلوك معني لألهنم ت
2000 :15 . )                                                                                                  

 كل موقف حسب ما وهلذا تعرف املدرسة السلوكية الصحة النفسية " أبن أييت الفرد السلوك املناسب يف        
فاحملك املستخدم هنا للحكم على صحة الفرد النفسية حمك  حتدده الثقافة والبيئة اليت يعيش يف كنفها " ،

      اجتماعي ، فالسلوكية تعترب البيئة املنزلة األوىل و تعتربها من أهم العوامل اليت تعمل على تكوين الشخصية .
   ( 46و  33:   2001) عبد الغفار ،  

ماسلو . والصحة النفسية كما يراها ماسلو  هي "  وأبراهامرواده كارل روجرز  أشهر: ومن  اإلنسايناالجتاه  – 3
غري السوي  إىلأن صاحب الشخصية السوية يتميز خبصائص معينة ابلقياس  إىلحتقيق الذات ويذهب ماسلو 

ابلضرورة  فإهنمالنمو  العجزة العصابييني ومتخلف على النفسانيني األخصائينياقتصرت دراسة  إذاويعتقد أنه 
أكثر اكتماال ووموال و يصبح حتما على علماء النفس دراسة  اإلنسانسيقدمون علما عاجزا ولكن ميكن منو علم 

حققوا ذواهتم ، فقد  األشخاصالذين حققوا امكاانهتم اىل اقصى مداها ، حيث قام ماسلو بدراسة جمموعة من 
من الناس الذين تتجلى وحدة شخصياهتم وكليتها بوضوح أكثر بوصفهم  أصحاءاملباشرة فدرس اختار الطريقة 

                                   (. 25 – 23: 1997،  إسحاقحققوا ذواهتم . ) أبو جنيلة ، وأبو  أشخاصا

 اإلنسان إليهكري كجارد ، فيكتور فرانكل وغريهم ، حيث يرى فرانكل أن ما حيتاج املدرسة الوجودية:   - 4 
اي ذلك النو  من التوتر املالئم الذي حيتفظ حقيقة ليس هو استعادة االتزان بل ما يسميه ابلديناميات الراقية 
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ما يضمن وحيفظ  يضاأمعىن لوجوده الشخصي ، وهذا  إقرارابلفرد موجها بثبات حنو حتقيق قيم حمددة ، حنو 
وقوعه يف الفراغ الوجودي . ويرى الوجوديون  إىلموقف ضاغط سوف يؤدي  أياهلروب من  أن إذصحته النفسية 

الثالثة للوجود : الوجود احمليط  ابلفرد ، والوجود  األشكالالصحة النفسية النفسية يف خلق حالة من االتزان بني 
عام لالن العصايب طبقا ل " مي " هو املنشغل ابلوجود احمليط به بشكل اخلاص ابلفرد ، والوجود املشارك يف ال

مفرط ومهمل يف الوقت نفسه لوجوده اخلاص بشكل مفرط ، ويرى " ماورو ساز " أن هناك عالقة وثيقة بني 
 الصحة النفسية والعيش يف سبل التزامات أخالقية ، كما تبدو على الشخصية السليمة شجاعة الوجود ويعين هذا
التعبري أن يعرف الشخص مشاعره ومعتقداته  وان يبديها ويتحمل النتائج اليت ترتتب على مثل هذه . ) سعيد 

                                                                                                        (39:  2014 محمد  جاسم ، عطاري

املتمتعة ابلصحة النفسية:خصائص الشخصية سادسا:   

) ونذكر منها حسبتتميز الشخصية املتمتعة ابلصحة النفسية بعدة خصائص متيزها عن الشخصية املريضة     
                                                                                .( 130:  1997حامد زهران ، 

التوافق االجتماعي  إىل ابإلضافةتوافق الشخصي ويتضمن ذلك الرضا عن النفس التوافق : ويقصد به ال -1      
                                                      الذي يشمل التوافق الزواجي والتوافق املدرسي والتوافق املهين .

الشعور ابلسعادة مع النفس: ودالئل ذلك: الشعور ابلسعادة والراحة النفسية ملا للفرد من ماضي  -2      
ة الدوافع واحلاجات النفسي وإشبا نظيف وحاضر سعيد ومستقبل مشرق ، واالستفادة من مسرات احلياة اليومية ، 

تسامح حنو الذات واحرتام النفس وتقبلها والثقة فيها والثقة ، ووجود اجتاه م مأنينةاألساسية ، والشعور ابألمن والط
                                                                 ومنو مفهوم موجب للذات وتقديرها حق تقديرها .

: ودالئل ذلك حب اآلخرين ، والثقة فيهم واحرتامهم وتقبلهم واالعتقاد اآلخرينالشعور ابلسعادة مع  -3       
عالقات اجتماعية سليمة ودائمة ، الصداقات  إقامةيف ثقتهم املتبادلة ووجود تسامح حنو االخرين والقدرة على 

والقدرة على  االجتماعية واالنتماء للجماعة والقيام ابلدور االجتماعي املناسب والتفاعل االجتماعي السليم ،
     .التضحية وخدمة اآلخرين واالستقالل االجتماعي والسعادة األسرية ، والتعاون وحتمل املسؤولية االجتماعية 

حتقيق الذات واستغالل القدرات: ودالئل ذلك: فهم النفس والتقييم الواقعي املوضوعي للقدرات  -4    
احلقائق املتعلقة ابلقدرات موضوعيا ، وتقبل مبدأ الفروق  والطاقات ، وتقبل نواحي القصور وتقبل واإلمكاانت
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 إىل واإلمكاانتوالطاقات ، وتقدير الذات حق قدرها ، واستغالل القدرات  األفرادالفردية ، واحرتام الفروق بني 
التفكري والتقرير  وإمكانيةحد ممكن ، ووضع أهداف ومستوايت طموح وفلسفة حياة ميكن حتقيقها ،  أقصى
     . واإلنتاجيت وتنو  النشاط ووموله ، وبذل اجلهد يف العمل ، والشعور ابلنجاح فيه والرضا عنه ، والكفاية الذا
مطالبها نظرة السليمة املوضوعية للحياة و القدرة على مواجهة مطالب احلياة : ومن دالئل ذلك: ال -5    

واملرونة واالجيابية يف مواجهة الواقع ، والقدرة على ومشكالهتا اليومية ، والعيش يف احلاضر والواقع ، والبصرية 
مواجهة احباطات احلياة اليومية وبذل اجلهود االجيابية من أجل التغلب على مشكالت احلياة وحلها ، والقدرة 
على مواجهة خمتلف املواقف اليت يقابلها ، وتقدير وحتمل املسؤوليات االجتماعية وحتمل مسؤولية السلوك 

       اجلديدة . واألفكاروالسيطرة على الظروف البيئية كلما أمكن والتوافق معها والرتحيب ابخلربات الشخصي ، 

الوظيفي الكامل املتكامل املتناسق للشخصية ككل ) جسميا  األداءالتكامل النفسي: ودالئل ذلك:  -6   

                                       .وعقليا وانفعاليا واجتماعيا ( والتمتع ابلصحة ومظاهر النمو العادي

السلوك العادي: ودالئل ذلك: السلوك السوي العادي املعتدل املألوف الغالب على حياة غالبية الناس  -7   
          .العاديني ، والعمل على حتسني مستوى التوافق النفسي والقدرة على التحكم يف الذات وضبط النفس

ئل ذلك: األدب وااللتزام وطلب احلالل واجتناب احلرام وبشاشة الوجه وبذل املعروف حسن اخللق: ودال -8   
الناس يف السراء والضراء ولني القول وحب اخلري للناس ، والكرم وحسن اجلوار وقول اخلري  وإرضاءوكف األذى 

           لم والعفة والشفقة .وبر الوالدين واحلياء والصالح والصدق والرب ، والوقار والصرب ، والشكر والرضا واحل
العيش بسالمة وسالم: ودالئل ذلك: التمتع ابلصحة النفسية والصحة اجلسمية و الصحة االجتماعية  -9  

       على احلياة بوجه عام والتمتع هبا والتخطيط للمستقبل بثقة وأمل . واإلقبالالنفسي والسلم الداخلي  واألمن

معايري الصحة النفسية:  سابعا:  

وما يواجههم من ضغوطات ، وتتحدد مبدى  األفرادتتحدد معايري الصحة النفسية بنمط ما يدور يف واقع     
اجتماعي يرتبط  إنسايناملادي واالقتصادي واالجتماعي ، فالصحة النفسية منط  ابألمنغياب عناصر الشعور 

              يلي : ( ومن معايري قياس الصحة النفسية ما28:  2008وواقعه .) ابتسام أمحد ،  اإلنسانبوجود 

الغالبية  أنتتوز  وفقا للتوزيع االعتدايل مبعىن  إحصائياظاهرة نفسية عند قياسها  أي : اإلحصائياملعيار  – 1     
متوسطة يف حني حتصل فئتان متناظراتن على درجات مرتفعة ) أعلى  درجاتحتصل على  اإلحصائيةمن العينة 
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من املتوسط ( ، ودرجات منخفضة ) أقل من املتوسط ( وهبذا املعىن تصبح السوية هي املتوسط احلسايب للظاهرة 
ام الالسوية ، فالشخص الالسوي هو الذي ينحرف عن املتوسط الع إىلطريف املنحىن  إىليف حني يشري االحنراف 

للتوزيع االعتدايل . ومن املآخذ على هذا املعيار أنه قد يصلح عند احلديث عن الناس العاديني من حيث الصفات 
اجلسمية مثل الطول والوزن ، بينما ال يصلح هذا املعيار يف حالة القياس النفسي ، لالن القياس النفسي يقوم على 

مضال وال معىن له لألن القياس النفسي هو قياس به رقما  ردجنمل يتم مراعاهتا يصبح الرقم الذي  أنمعينة  أسس
 ولكنه بشكل واقعي غري ملموس ولكننسيب غري مباشر ، فمثال عند قياس الذكاء فنحن نفرتض وجود الذكاء 

                           ( 61 – 58: 2001يستدل عليه من صفات الفرد .) عبد الغفار ، 

يعترب من املعايري احلديثة لتحديد طبيعة السلوك ) سوي أو غري سوي ( ويقوم  املعيار الذايت ) الظاهري (: – 2  
حد ما وال توجد لديه خربات  إىلكان الشخص راضيا عن حياته   فإذاهذا املعيار على التقدير الذايت للفرد ، 

:  2005ذا املعيار .) صاحل الداهري ، نعرف أوتوماتيكيا أبنه شخص سوي طبقا هل فإنناتعكر صفو حياته 
38.)                                                                                                            

تتحدد السوية يف ضوء العادات والتقاليد االجتماعية حيث تكون السوية مسايرة  املعيار االجتماعي : – 3 
بعد  إال إليهاحلكم على السوية أو الالسوية ال ميكن التوصل  أنللسلوك املعرتف به اجتماعيا ويعين بذلك 

 األشخاصاعتبار  يأدراسة ثقافة الفرد ، وخيلو هذا املعيار من خماطر املبالغة يف األخذ مبعايري املسايرة ، 
عن السوية، فهناك خصائص السوية   األبعد رينين للجماعة هم األسوايء يف حني يعترب غري املساياملساير 

سلوك غري سوي )  ذاهتامن الرغبة االجتماعية فاملسايرة الزائدة يف حد  إطاركاالنتهازية تكتب مشروعيتها يف 
                                                                             .( 90:  2000ربيع شحاتة ، 

السوية أو الالسوية  إىلكان الفرد اقرب   إذاحتدد ما  إنفوفقا للمعيار الباطين ال ميكن  املعيار الباطين:  – 4 
،  أساسيةت ما يكمن وراءه من أسباب ودوافع كامنة وصراعا إىلجتاوزان مستوى السلوك الظاهري  إذا إال

مع هذه احملتوايت الكامنة لديه ومدى قدرته على التعبري عنها والكيفية اليت يشبع هبا  اإلنسانوكيف يتعامل 
                                                   ( .22:  2001رغباته ودوافعه . ) فوزي اميان ، 
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يف جمتمعنا املسلم يعترب املعيار الديين من أهم املعايري وأقواها أثرا للتمييز بني السلوك  املعيار الديين:  – 5 
املكلف حيث الفطرة هي احملك . ) احلسني أمساء ،  اإلنسانالسوي والسلوك املنحرف عن الفطرة لدى 

2002  :40)       

طع وكامل متكامل يعترب هو احملك واملؤشر لتحديد الصحة النفسية مما سبق ال ميكن القول انه يوجد معيارا قا إذن
جيعلنا حندد مدى متتع الفرد ابلصحة  أنهبا ميكن  واألخذفاملعايري خمتلفة ومتنوعة وهلذا فان استخدام املعايري 

                                                                                                 النفسية من عدمه .

نسبية الصحة النفسية: اثمنا:   

تتحقق أو ال  أن إما)أي وليست مطلقة  إذنفهي نسبية  الصحة النفسية " حالة اجيابية دائمة نسبيا "       
ند الفرد نفسه ، كما تتغري آخر ع إىلآخر ومن وقت  إىلن فرد نشطة متحركة ونسبية تتغري م إهناتتحقق ( بل 

                        ( .36:  2008اجملتمعات وهذا هو املقصود بنسبيتها ) بطرس حافظ بطرس ،  بتغري

ومفهوم الصحة النفسية مفهوم نظري مثايل أو هو كما يقال خرافة ، فليس هناك كائن بشري بغري صراعات    
كال منا معوق   أنافني واىل معوقني وذلك مع أصحاء إىلوشيء من االحنرافات ، ويتضح ذلك عند تصنيف الناس 

، أبو  إسحاقتطيع شيئا. ) أبو بشكل أو آبخر ، فما من أحد منا يستطيع كل شيء ، وما من أحد منا ال يس
                    ( وفيما يلي نعرض بعض املتغريات اليت ترتبط بنسبية الصحة النفسية : 25:  1997جنيلة ، 

يف درجة صحتهم النفسية كما  األفرادحيث خيتلف  آخر: إىلنسبية الصحة النفسية من فرد  – 1   
خيتلفون من حيث الطول والوزن والذكاء و غريها ، فالصحة النفسية نسبية غري مطلقة وال ختضع لقانون ) 

قليال جدا ، فال يوجد شخص   إالالكل أو الالشيء ( فكماهلا التام غري موجود ، وانتقاؤها الكلي غري موجود 
ال يكاد يكون هناك شخص تنتفي لديه  وأيضايف الصحة اجلسمية ، كامل يف صحته النفسية كما هو احلالة 

بية ( لدى أشد عالمات الصحة النفسية ومظاهرها ، فمن املمكن أن جند بعض اجلوانب السوية  ) االجيا
                                                    (. 36:  2008بطرس حافظ بطرس ، الناس اضطرااب . )

فال وجود للشخص الذي يشعر يف كل حلظة  آخر: إىلنسبية الصحة النفسية لدى الفرد من وقت  – 2 
من حلظات حياته ابلسعادة والسرور كما أن الفرد الذي يشعر ابلتعاسة واحلزن خالل سنني حياته كلها غري 

ملقاييس النفسية موجودة أيضا ، فالشخص مير مبواقف سارة وأخرى ليست كذلك ، وتستخدم االختبارات و ا
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ومركزة على بعد متدرج ) سلم تقدير ذي بعدين ( الصحة النفسية مقابل الشذوذ ، ولكن لتحديد درجة الفرد 
نذكر أن الشخص الذي يتمتع بدرجة مرتفعة من الصحة النفسية يتميز ابن لديه درجة مرتفعة من  أنجيب 

 إىلصحة النفسية  تتميز ابلتغري والتذبذب من وقت ، يف حني أن الدرجة املنخفضة من ال أيضاالثبات النسيب 
                                                              (. 25:  2001آخر .) حممد قاسم عبد هللا ، 

مفهوم السلوك السوي الذي يدل على الصحة النفسية  إن نسبية الصحة النفسية تبعا ملراحل النمو:  – 3
سلوك ما سواي يف مرحلة عمرية    فقد يعد    مير هبا الفرد ،  اليت  النمو  مرتبط مبراحل أيضاهو مفهوم نسيب 

 أن  حدث يف سن اخلامسة ، كما إذا  ولكنه غري سوي ،  حىت السنة الثانية (  األممعينة مثل ) رضاعة ثدي 
حدث بعد   إذاسلوكية   الطفل ، ولكنه مشكلة  من عمر األوىلسلوك سوي طبيعي يف األشهر  األصبعمص 

  سلوكية مشكلة  لكنه ، واألولالعام   يف سوي   سلوك  فهو  راديالالإ  التبول  أيضا  السادسة ، ومثله
                                   (. 37 -36:  2008طرس حافظ بطرس ، ) ببعد اخلامسة اخل وهكذا 

السلوك السوي الذي هو دليل الصحة النفسية يعتمد على  نسبية الصحة النفسية تبعا لتغري الزمن:  -4  
رطة بل كل سلوكه ، فقد كان اللص ال يعاقب يف أسا الزمان أو احلقبة التارخيية الذي حدث فيه هذا السلوك

حيث اشتهر بعضهم سرقة الكتب وال ) وخاصة العباسي (  اإلسالميهذا دليل ذكاء وفطنة ، ويف العصر 
غري سوي لالن الشخص يسرق شيئا شريفا ، فاحلكم على السلوك الدال على الصحة يعترب سلوك السرقة 
                           (.37: 2008عرب العصور واألزمان. ) بطرس حافظ بطرس ،  إذنالنفسية خيتلف 

نسبية الصحة النفسية تبعا لتغري اجملتمعات: – 5   

وثقافات اجملتمعات ، فهناك لألن السلوك الذي يدل على الصحة النفسية خيتلف ابختالف عادات وتقاليد  
قبائل تريب أفرادها على سلوك االعتداء والعنف ودحر اآلخرين والكسب ، يف حني أن هناك أخرى تريب 

لنفسية تبعا لعوامل الزمان التسامح . وعموما ميكن احلكم على الصحة ا وإظهارأفرادها على كظم االنفعال 
 إطالقنا، وهلذا جيب أخذ هذه املتغريات بعني االعتبار عند  اإلنسانواملكان واجملتمعات ومراحل النمو عند 

                                     ( . 25:  2001احلكم على الصحة النفسية . ) حممد قاسم عبد هللا ، 
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               الفصل:                  خالصة

حيققه الفرد  الذيمما سبق عرضه ميكن القول ابن الصحة النفسية يف أبسط معانيها هي حالة من التوافق العام  
على الصعيد الشخصي واالجتماعي أي مع اآلخرين والرضا على احلياة وما حققه فيها من أهداف والقدرة 

 على مواجهة متطلباهتا .

مفهوم الصحة النفسية يبقى نسيب ابلدرجة األوىل فهو خيتلف ابختالف اجملتمعات والثقافات ،  أنكما 
ا فالصحة النفسية هي إحدى متع احلياة على عكس املرض الذي يعترب ذخيتلف داخل اجملتمع الواحد ، وهلو 

 من عوامل شقاء احلياة وقسوهتا.



 

                          الفصل الثالث: داء السكري                    

 متهيد                                     

 أوال: تعريف داء السكري                  

 اثنيا: التفسري العلمي لداء السكري        

 اثلثا: أنواع داء السكري                    

 رابعا: عالمات وأعراض داء السكري       

 خامسا: أسباب داء السكري                

سادسا: أهم املراحل اليت مير هبا مريض السكري                

سابعا: مضاعفات داء السكري                                      

اثمنا: العوامل النفسية املرتبطة بداء السكري      

خيص داء السكري                 اتسعا: تش  

عاشرا: عالج داء السكري                                                      

                                                        الفصلخالصة     
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                                                                                                                 :متهيد

وابء يهدد الدول  أصبحالتحدايت الصحية يف العامل للقرن الواحد و العشرين حيث انه  أكثريعترب مرض السكري من 
و االعتالل العصيب السكري و برت الدموية  األوعيةالقلب و  كأمراضالنامية و املتطورة سواء يف املضاعفات الناجتة  

 العبءعمر املتوقع و ابلتايل زايدة العجز و اخنفاض متوسط ال إىلو الفشل الكلوي و العمى و اليت تؤدي  األعضاء
قدر عايل من التكيف يف  إىلاملصابون مبرض السكري  األشخاصاالقتصادي على الفرد و اجملتمع ككل كما حيتاج 

احلياة فالسكري مرض مزمن سيعيش به املريض طوال حياته مما يؤثر على اجلوانب الصحية و النفسية و  أوجهمجيع 
                                                                              .األسرةة للفرد و االجتماعية و االقتصادي
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:السكريداء  تعريفأوال:   

   الغلوكوز يف الدم  إفراطكلمة مرض السكري تشري اىل وجود نسبة من السكر يف البول نتيجة عن   أصل إن
)Tazairt-chabane  2002 ، ) 

            هذه التعاريف أهميوجد اتفاق و تطابق كبري ملختلف التعاريف ملرض السكري و سوف نذكر و    

) الغلوكوز( ارتفاع مستوى السكر إىلالسكر الذي يؤدي  ابيضاختالل يف عملية  أبنهيعرف مرض السكري  -
 أويف تناول السكرايت  اإلفراطبسبب  أوعضوية  أوخمتلفة تكون نفسية  ألسباب  يف الدم بصورة غري طبيعية 

 ͵امسي عمن البنكرايس )رايض انيل ال األنسولني إفرازبسبب عوامل وراثية و حيدث نتيجة وجود خلل يف 
2016 ; 539  ).                                                                                            

و يعين زايدة معدل الغلوكوز يف الدم تعريف بسيط لداء السكري  أولتعطي  :تعريف منظمة الصحة العاملية  -
 ͵شيوعا ) فاطمة مساين  األكثراملزمنة و الوراثية و اليت تتوقف على عوامل وراثية و هو  األمراضو هذا الداء من 

2002 ;50 . )                                                                                                 

  : تعريف شامل عن داء السكري إعطاءو مما سبق من التعاريف ميكن  - 

اليت  الذهنيةللمواد الكربوماتية ) السكرايت و النشوايت ( و املواد الربوتينية و  الغذائياضطراب يف التمثيل 
املواد السكرية اليت  استساغةحيتاجها اجلسم و ينتج عن ذلك فقدان خالاي اجلسم لبعض كل من قدرهتا على 

تنقلها عن طريق الدورة الدموية عقب عمليات اهلضم و االمتصاص فتزداد كمية السكر يف الدم و يظهر يف البول 
                                           ( 11 ; 1965 ͵) حامد حممد اهلرساين  أحياان أخرىمع مواد سامة 

:السكري داءالتفسري العلمي لاثنيا:   

اليت يفرزها  اإلفرازاتهو واحد من  األنسولنيمكان اخللل يف مرض السكري يف غدة البنكرايس و  إن        
هي انه يساعدان على استخدام الغلوكوز و عندما تفقد هذه الوظيفة لسبب ما  لألنسولنيوظيفة  أولالبنكرايس و 

هو نسبة  اخللل الرئيسي يف مرض السكري أن إىل أشارت أهناو تؤكد ذلك حيث ͵يظهر مرض السكري 
ة على للوجبات الثقيلة و خاصة احملتوي اإلنساناليت تفرز من البنكرايس و تلك النسبة تزداد عند تناول  األنسولني
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تقل و يف كلتا احلالتني اهلدف هو احملافظة على النسبة  األنسولنيسكرايت و يف حاالت غياب الطعام فان نسبة 
                                                                                ) الغلوكوز يف الدم (الطبيعية للسكر

نقص  أومن البنكرايس كليا  األنسولني إفرازعدم  إما ثالثةواحد من  اخللل الذي حيصل يف مرض السكري هو إن
 اإلنساناملفرز من البنكرايس ال تستخدمه خالاي جسم  األنسولني أن أوعن املستوى املطلوب حلاجة اجلسم  إفرازه
                                                             ( 29 ; 2010 ͵سبب كان ) مرفت عبد ربه  ألي

:السكري  داء أنواعاثلثا:   

و النوع  ͵يف عالجه  األنسولنيالذي يعتمد على  األولالنوع  ͵ أنواع أربعة إىلمت تصنيف مرض السكري حديثا 
و السكر الرابع  ͵ الثانوييف عالجه و النوع الثالث و يعرف مبرض السكر  األنسولنيالثاين الذي ال يعتمد على 

                                                  ( 543  ; 2016 ͵و هو سكر احلمل ) رايض انيل العامسي 

من يعانون من مرض  % 10ميثل شكل هذا النوع  األوليطلق عليه ابلسكري من النوع و  :األول. النوع  1
                                                                                                          .السكري

التسمية احلالية هي السكري من النوع  أن إال األنسولنيقدميا بداء السكري املعتمد على  يسمىكان هذا النوع 
هناك عوامل بيئية ) فريوسات( حتفز عمليات املناعة  إنهبذا النوع  اإلصابةو االعتقاد السائد حول كيفية  األول

و هو  األنسولنيهرمون  إفرازالذاتية يف اجلسم على حتطيم خالاي بيتا يف البنكرايس و هي اخلالاي املسؤولة عن 
                                        ضروري لكي تتمكن اخلالاي العضلية و الذهنية من امتصاص جلوكوز الدم.

على شكل منظم و كان املرضى قبل اكتشاف  األنسولنيهرمون  أخدهبذا النوع من املرض يلزمهم املصابني  إن
املراهقة )هزاع بن حممد  أوال يستطيعون العيش لفرتة طويلة و حيدث هذا املرض غالبا يف مرحلة الطفولة  األنسولني

; 2005 )                                                                                                       

 أنميكن  األمراضالبتة فان  األنسولنيكميات من   أيالشخص املصاب هبذا النوع من السكري ال ينتج  أنو مبا 
دورا مهما  األنسولنيخلي مبعدل الغلوكوز يف الدم و يؤدي اتظهر بسرعة كبرية عنده بسبب فقدان التحكم الد

جدا يف احملافظة على االستقرار يف اجلسم عرب منع تكسري الربوتينات ) املوجودة يف العضالت ( و الدهون  و 
ابلتايل ففي حال عدم وجوده تتكون يف الدم منتجات اثنوية انجتة عن تكسري الدهون و الربوتينات املوجودة يف 
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 حال عدم القيام بشيء لوقف ذلك سريتفع مستوى هذه مواد تدعى ابلكيتوانت و يف إىلالعضالت ما يؤدي 
                                                         مستوى يتسبب يف هناية املطاف بغيبوبة الكيتوين. إىلاملواد 

طويلة من  لفرتةهذه احلالة اقل شيوعا يف وقتنا احلاضر الن السكري ابت يكتشف عادة قبل  أصبحتو قد 
يعانون من النوع  أبهنمالذين يشخصون  األشخاصما يقرب من ربع  أنابلغيبوبة املذكورة على الرغم من  صابةاإل

                                                           ض الكيتوين.من السكري يدخلون املستشفى حبم األول

         و سوائل يف الوريد  األنسولنيج احلماض الكيتوين اىل عالج مستعجل يف املستشفى يتضمن حقن و حيتا 
(  8-7 ; 2015 ͵) هنادي مزبودي    

  داء السكري الغري معتمد على االنسولني :. النوع الثاين 2

شيوعا و يقصد به مرضى السكر  األكثرمما يعانون من مرض السكري تقريبا فهو  % 90و هو يشكل حوايل 
بعد سن  يبدأعادة ما  ألنهيف عالجهم و كان يسمى كذلك "سكر الكبار"  األنسولنيالذين ال يعتمدون على 

هذا املرض تظهر بشكل تدرجيي و احتماالت حدوث الغيبوبة السكرية و املضاعفات اقل من  عراضأو  األربعني
التحاليل الطبية الروتينية و  إجراءالنوع من السكر عن طريق الصدفة عند  و غالبا ما يتم اكتشاف هذا األولالنوع 

و  األنسجةهناك مقاومة من  أن أوو لكنها قد تكون غري كافية  األنسولنييف هذا النوع يفرز البنكرايس كمية من 
مضادة هلذه  أجسامو لوجود  األنسولنيبسبب نقص مستقبالت  األنسولنياخلالاي ابجلسم تفوق وظيفة 

ارتفاع مستوى السكر يف الدم ) رايض انيل  إىلمما يؤدي  إليهاو تنافسه على الوصول  األنسولنياملستقبالت متنع 
                                                                                     ( 547 ; 2016 ͵العامسي 

بسبب  لألنسولنيهبذا النوع من املرض و يتميز بغياب غري كامل  اإلصابةو يلعب عامل البدانة دورا مهما يف 
                    ( 80 ; 2011 ͵البنكرايس غري املتوازي مع الكمية اليت حيتاجها اجلسم ) زلوف منرية  إنتاج

                                                                                                : . سكر احلمل3

مرض السكري  أنواعاحلوامل و حلسن احلظ انه اقل  إالمرض السكري و ال يصيب  أنواعيعد سكر احلمل احد 
 ͵يف اخلطورة حيث ان معظم حاالته حيدث الشفاء فيها بطريقة ذاتية هي الوالدة مباشرة ) رايض انيل العامسي 

2016 ; 549 )                                                                                              
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:املقرتن حباالت مرضية معينة  . السكر4  

(             .                             نتيجة تعاطي أدوية أو اضطراب هرموين أو أمراض أخرىالنوع  هدايظهر                 
                Brunner L & suddarthD ,1982                                            

االضطراابت اهلرمونية و اخلاالت الناجتة عن استعمال العقاقري و املواد الكيميائية  أمراضالبنكرايس و  كأمراض -
.( 30 ; 2010 ͵) مرفت عبد ربه مقيل  األدويةو   

:السكري  داء وأعراضعالمات رابعا:   

 أماشديدة و واضحة مند البداية  أعراضهبشكل فجائي و سريع تكون  لألنسولنييظهر السكر اخلاضع          
 أومن خالل حتليل البول  أيابلصدفة  إالمع الوقت و قد ال يكتشف  أعراضهالنوع الثاين يربز تدرجييا و تتضح 

و غالبا ما يكون يف مرحلة متقدمة نسبيا و  األعراضيتم تشخيص املرض من املضاعفات و ليس  أحياانالدم و 
عليه الن بعض  يطرأعالجه فانه سيتقدم حىت يشعر املريض ابن هناك شيء غري طبيعي  لاإمه أويعلم به الطبيب 

ي العطش و هو كثرة شرب شيوعا بني املرضى ه األكثر األعراض إنكبرية من املرضى و   إعدادختدع  األعراض
جسمه جاف و لعابه لزج فيشرب مرطبات و ماء بكثرة فيزيد مقدار عطشه و هكذا  أناملاء فاملريض يشكوا من 

                                                                               ( 29 ; 1964 ͵) مجال غوردوان 

السكري للنوعني الرئيسيني أعراضعالمات و  أهمو سوف نذكر   

:( 1عراض مرض السكري نوع )أتشمل عالمات و   

كثرة التبول  -   

العطش الغري العادي  -   

اجلوع الشديد -   

فقدان الوزن غري العادي -   

التعب الشديد والتهيج. -   
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تكون املرض او اعراض ميكن ان  أعراضمن مرض السكري ليس لديهم  (2و كثري من الناس من نوع ) - 
                                             :تشمل مايلي أنميكن  فإهنامل حتدث  األعراضلة جدا اذا كانت معتد

( 1عراض مرض السكري نوع )أاي  -    

  التهاابت متكررة -    

عدم وضوح الرؤية -      

جروح و كدمات اليت تكون بطيئة لشفاء -      

القدمني أوخدر يف اليدين  أووخز  -      

ثةاللللثة و التهاابت اجللد املكرر  -      

وجود مرض  إمكانيةاليت قد تثري التساؤل عن  األعراضكثرية يتم اكتشاف السكر عن طريق بعض   أحيانويف 
                                                      ( 357-552 ; 2016 ͵السكر ) رايض انيل العامسي 

 بداء السكري حيث : لإلصابةالعامة  األعراضوميكن ذكر                                                       
اليدين و  أصابعيف  األماجلوع املستمر , البول املتكرر , نقص الوزن , احلكة الشديدة , سرعة الشعور ابلتعب , 

النفسية مثل القلق و اضطراب النوم و  االضطراابت  خرى اال األعراضالقدمني , بطئ التئام اجلروح و من 
املرض و عند املرضى الدين ال حيافظون على نسبة السكر  بداية اكتشاف  يف  اخلوف خاصة  صعوبة التوافق و

     .ط بزايدة االضطراابت النفسيةالطبيعية يف الدم و ابلتايل زايدة تطور مرض السكري مرتب

 )       Lustman P     :1988 P2                                                                                   (  

و اخنفاض الذاكرة و ذلك من كثرة الشكوى  األرقسية فنجد القلق و االضطراب النفسي و النف االعراض أما -
 ; 1973 ͵روحية  أمنيهبذه االعراض فيصبح الفرد قلقا جدا و خائفا كما انه يضطرب نفسيا و بشيء كثري ) 

13 )                                                                                                              

عراض اجلسمية ) البيولوجية ( تتمثل يف قلق يف البصر ظهور دمامل يف اجلسم حدوث قروح جلدية األ أما -
اباللتهاابت امليكروبية حكة يف  اإلصابةالصغرية ابلتصلب زايدة قابلية  األوردةالشرايني و  إصابةابلذات القدم 

                               ( 51͵ 2013 ͵التناسلية ) امساء محالوي  األعضاءاجللد و عند املراة ابلذات يف 
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قبل  األعصابلة ابلعني ( و الكلى و ت مرض السكري يف العني ) وجود زعكما ميكن اكتشاف مضاعفا
.( 139 ; 2005 ͵قصور جنسي عند الرجال ) ابو تصر مدحت  إىل ابإلضافةاكتشاف املرض   

:داء السكري  أسبابخامسا:   

 األسباباليت يفرزها البنكرايس و ابلتايل ختتلف العوامل و  األنسولنيالكامنة وراء اخنفاض كميات  األسبابتكثر 
 لإلصابةاليت قد تودي  األسبابمن واحدة لدى الشخص املصاب و سوف نذكر خمتلف  أكثرو قد جتتمع 

                                                                                                         :ابلسكري 

عائالت مرضى السكري ان الوراثة عامل مهم يف  أشجاروجد العلماء بدراستهم للتوائم املتشاهبة و  :الوراثة -
التوائم ابلنوع االول من السكري  منالفرد الثاين  إلصابة % 50ة احتمال بنسبة و الثاين ومث األولبنوعيه  إلصابةا

     الطفل ابملرض ان كان احد الوالدين يعاين منه. إلصابة % 5فرصة بنسبة  ككان االول مصااب به كما هنا  إن
                                                                                                     

ابلسكري فانه من غري املؤكد انك ستصاب به ايضا و اخلالصة فرد قريب من عائلتك  إصابةو ابلتايل يف حالة 
-9 ; 2015 ͵ابلسكري ) هنادي مزبودي  اإلصابةغري الوراثة تساعد على  أخرىبوضوح هي وجود عوامل 

10 )                                                                                                              

نسبة حدوث السكر غري  أنقي كثري من البالد  لإلحصائياتفمن املسلم به طبقا  :) السن ( اإلنسانعمر  -
 2016 ͵تزداد مع تقدم العمر حىت تبلغ الذروة هي عمر اخلمسني ) رايض انيل العامسي  األنسولنياملعتمد على 

; 562 )  

منظمة الصحة العاملية عن مرض السكر ان البدانة تعترب اهم  حربايللجنة حيث اوضح التقرير الثاين :السمنة  -
( 22 ; 2016 ͵) رايض انيل العامسي  األنسولنيالعوامل املؤدية اىل مرض السكر غري املعتمد على  أقوىو   

منهم مسان ) يعانون  9سنة جند  40من املرضى ابلسكر فوق سن  10العلمية  األحباثو يف هذا الصدد ولت 
        ( 22 ; 1974 ͵وواحد فقط حنيف ) حممد رقعت  األوقاتمسان يف وقت من  كانوا أومن السمنة ( 
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من السكري الذي يصاب به  األولالنوع  أنيعرف منذ بعض الوقت  :ريوسية ) العدوى( الف اإلصاابت -
 أنيف فرتات معينة من السنة حيث يكثر السعال و نزالت الربد و يعرف  األرجحعلى  أتيتو الشباب  األطفال

الضرر ابلبنكرايس و التسبب  إحلاقبعض الفريوسات مثل فريوس النكاف و فريوس كوكساكي القدرة على 
                                                                  ( 10 ; 2015 ͵ابلسكري ) هنادي مزبودي 

 أظهرتو فيما خيص العوامل النفسية اليت تساهم يف ارتفاع مستوى السكر يف الدم فقد  :النفسية  األسباب -
الدراسات ان احتماالت  أظهرتهناك عالقة بني الضغوط النفسية و مرض السكري حيث  أنبعض البحوث 

 ; 2013 ͵ابرتفاع نسبة السكر يزيد مع تزايد الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الفرد ) امساء احلمالوي  اإلصابة
 لإلصابةالصدمات النفسية يف احمليط و اليت تنتج عنها انفعاالت شديدة قد تكون ابعثا  إىل ابإلضافة(   50

                                                               بتصرف ( ; 1973 ͵مبرض السكري ) امني زوخية 

:املراحل اليت مير هبا مريض السكري  أهمسادسا:   

من خالل الدراسة اليت  ابألنسولنيمراحل مير هبا املراهق املصاب بداء السكري املرتبط  أربعحدد هذا املركز 
                                                                        :اقاموها على جمموعة من املراهقني و هي 

عن نتيجة تشخيص املرض و عن االختالل الكامل الصحي  اإلعالنيتولد مبجرد  :. مرحلة احلزن الشديد  1
 :و هي متمثلة يف  أسابيعالة اليت يدوم فيها لعدة و هذا يف احل أخرى أعراضاا احلزن يرافق هذ أنللجسم و ميكن 

                                                       ( 63-62 ; 2015 ͵نور اهلدى ظهراوي  :) نقال عن 

يف احلياة  األملفقدان  -  

  اليومية  األشغال إمهالفقدان الرغبة يف العمل و  -

اخنفاض الطاقة النفسية  -  

الصعوبة يف الرتكيز  -  

حدة القلق  إىلالراجعني  األرقتغريات واضحة يف فقدان الشهية و شدة  -  

  انتحارية لتهديد الذات و التخلص منها  أفكاروجود ميول و  -
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الشديد ابلعجز و الكسل  ساساإلح -  

األعراضص حالة اكتئابية بوجود هذه تشخ -  

مبواقف خمتلفة  مرفقاكنه ا يكون ملدة طويلة و يكون مصحواب ابحلزن او نتيجة مباشرة و مي :. مرحلة التشاؤم  2
                                             .له و الرفض املطلق للتعايش معه كحقيقة واقعية كاإلنكاراجتاه املرض  

ال  ألنهخمتصني هبدف تغيري نتيجة التشخيص  أطباءزايرة  إىلحيث يلجا املراهق املصاب  :. مرحلة املساومة  3
                                                                                                      .يعرتف مبرضه

و يتمثل يف التكيف املشروط بتعلم الفرد كيفية التعامل مع املرض و مع التغيريات اليت  :. مرحلة التكيف  4
                                                                         .                 حياته أساليبيف  طرأت

:السكري  داءمضاعفات سابعا:   

الداخلية للجسم و حتدث هذه املضاعفات بنسب  األجهزةمرض السكري مضاعفات عديدة متس خمتلف   
عدد سنوات  أوكتاريخ املرض   أمورخمتلفة و متعاونة لدى املرضى كما تدخل يف حدوث هذه املضاعفات عدة 

(      و بتصرف ; 198، الزطمة) الغذائيةات العالجية و احلمية عدم االلتزام ابلوصف إىل ابإلضافةبه  اإلصابة
العاملية و تتمثل  الصحةنذكر جمموعة من املضاعفات و ذلك من خالل ما جاء حسب توصيات منظمة  سوف

                                                                                                                :يف 

ملريض السكري مثل غيبوبة السكر و ارتفاع السكر احلاد  مفاجئتنتج عن تدهور  : مضاعفات حادة -1   

:تكون بعد فرتة من حدوث املرض و هي  :مضاعفات مزمنة  -2    

  .الدموية األوعيةالتغريات على  -     

  .التغريات على اجلهاز العصيب -     

( 10 ; 1993 ͵التغريات على عمل الكليتني ) اجلدبة كامل و يونس ابراهيم  -       
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: أمهها نذكرمزمنة  أخرىتوجد مضاعفات  : أخرىمشاكل صحية  -3   

من مرضى السكري  % 90ميكن اكتشاف هذه املضاعفات بدرجات متفاوتة يف اكثر من  :ب العينني عت -أ 
                          ( 686 ; 1979 ͵ابلسكري السريري ) هارسون  اإلصابةسنة من  20و ذلك بعد 

نتيجة الضطراب االستحالة الغدائية فتضعف مقاومة املصاب فيتعرض لاللتهاابت  :املضاعفات اجللدية -ب
  .اجللدية مثل الدمامل

على ذلك  ابإلضافةغري رئوي  أوحيث يصاب مريض السكر ابلسل سواءا كان سال رئواي معداي  :السل  -جـ 
ضعف املقاومة عند  إىلاابت و ذلك راجع البولية اىل الته املثانةو  األسنانتتعرض املرارة و القصبات اهلوائية و 

                                        ( 62 ; 2002فاطمة مساين  :املصابني بداء السكري ) نقال عن 

:السكري  داءالعوامل النفسية املرتبطة باثمنا:   

جد عوامل و اضطراابت نفسية ذات عالقة مبرض السكري مثل االكتئاب القلق و الضغوط النفسية و تو      
ال يؤثر يف الناحية  إعاقات أوحادة او مزمنة  أمراضمن  اإلنسانما يصيب  أنكما   األانالتوافق النفسي و قوة 

 ͵فيوليت  إبراهيميف نواحي خمتلفة منها النفسية العقلية املعرفية و االنفعالية و االجتماعية )  إمنااجلسدية فقط و 
2004  )                                                                                                       

:مرض السكري و االكتئاب  -1  

اجلسمية املزمنة بصفة عامة و مرضى  األمراضيعد االكتئاب من االضطراابت الوجدانية الشائعة بني مرضى 
تشري تقارير ابن  السكري بصفة خاصة و قد اظهرت االحباث ان مرضي السكري يزيد من خطر االكتئاب اذ

الذين  أولئككتئاب مقارنة مع ابال  اإلصابةخماطر  أيضااالفراد الذين يعانون من مرض السكري تتضاعف لديهم 
( من  % 60ليس لديهم مرض السكري و ابملثل فان اي شخص يعاين من االكتئاب يواجه زايدة قدرها ) 

( و يسبق مرض السكري اضطراب االكتئاب و يتفاعل معه يف كثري من احلاالت و 2خماطر السكر من نوع )
 األدوية أصحابهعة من االكتئاب حيث يتناول ( يالحظ درجة مرتف2عند تشخيص مرض السكري من نوع )

                                                                                                 املضادة لالكتئاب.
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:مرض السكري و الضغوط النفسية  -2  

 سبب املرض و هلذا  أهناالبعض  إليهادراسات عديدة حول عالقة الضغوط مبرض السكري حيث نظر  أجريت
السليب  لتأثريهايبتعدوا عن االنفعاالت و الضغوطات النفسية  أنمرضى السكري جيب  أن إىلالدراسات  أشارت

           عييتعايش مع وضعه الصحي و العائلي و االجتما نأعلى صحتهم وكذلك جيب على مريض السكري 

                                     (anderson, 2000 ; 8 ) لطبيعة مرضه  ابلطريقة املالئمة و املناسبة 

: األانمرض السكري و قوة  -3  

و التصور  األفرادالذات مسة من مسات الشخصية و من العوامل النفسية اليت تؤثر يف سلوك  أو األانتعترب قوة     
( و قد قام العديد من الباحثني  54 ; 2002 ͵اجلسمي يعترب شرطا ضروراي لتشكل االان ) احلديدي مىن 

ض املالمح حيث وصفت بعابجراء اختبارات نفسية على مرضى السكري و منها دراسة يف جامعة كولومبيا 
شديدة و شعور بعدم االستقرار و  أحاسيسو  اليأسيت ميتاز هبا مريض السكري و منها االستسالم النفسية ال

 إاثرةكثرة النقد و الشكوى و   األهلو خاصة  اآلخرينمشاعر ومهية من التعاسة و الظلم عالقات غري جديدة مع 
                                                   .( 129-128 ; 1999 ͵العالقات ) الداهري و العبيدي 

:مرض السكري و التوافق النفسي  -4  

يعاين  أناملختلفة فمن املتوقع  األحاسيسعندما يكون الشخص يف حالة من الياس و الضغوط النفسية و       
توافق و هذا ما يعرب عن من صعوبة يف التعامل مع تلك املواقف املتعددة و ميكن تشخيص احلالة ابضطراب ال

 ͵االكتئاب و القلق ) رايض خالد العامسي  أعراضالسلوك و االضطراابت السلوكية و  إدارةنفسه يف تدهور 
2016 ; 593 )                                                                                               

املرضى و استجاابهتم للمرض ختتلف من شخص  أفعالردود  أن إالو تغرياته و ابلرغم من طبيعة مرض السكري 
و  أعراضهو تتباين درجة التوافق لدى مرضى السكري من بداية تشخيص املرض و الدخول ابملرض و  آلخر

مضاعفاته و ذلك يرجع لعدة عوامل تؤثر يف مستوى توافق املريض و من تلك العوامل التوافق الشخصي للمريض 
جتماعية و املعايري مثل املساندة اال أخرىقدرتة الذاتية يف التعامل مع املرض و طبيعة املرض و عوامل  و

                        65 ; 2008 ͵رضوان عبد الكرمي عتقدات السائدة عن مرض السكري)املاالجتماعية و 
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:تشخيص داء السكري اتسعا:   

لقياس نسبة  خمربيهو فحوصات  إجراءاتتوجد عدة طرق لتشخيص مرض السكري و لكن معظمها تعتمد على 
                                                               .الظاهرية للمرض األعراضالسكر يف الدم مع حتديد 

:لتشخيص مرض السكري و هي  خمربيه إجراءاتلتشخيصات منظمة الصحة العاملية هناك عدة  إشارة  

.ملل ( 100ملجرم /  200تكون نسبة السكر يف الدم اكثر من )  أن -  

.ملل ( 100ملجرم /  140من )  أكثرتكون نسبة السكر يف الدم للمريض الصائم  أن -  

 .100ملجرم /  200د ساعتني من تناوله كمية من السكر ) تكون نسبة السكر يف الدم للمريض بع أن -
 ͵و مسي هذا الفحص " فحص حتمل السكر املاخود عن طريق الفم " ) نقال عن مرفت عبد ربه  أكثر أوملل ( 

2010 ; 32 )  

:عالج داء السكري عاشرا:   

 األقاربداء السكري وراثي كصفة مقهورة او قاهرة فان الوقاية يف هذه احلالة تتمثل يف النصح بعدم الزواج بني  إن
املعجلة و املوجبة  األسبابنكافح  أنحيث جيب  أفرادهاابملرض بني  اإلصابةاليت حيدث فيها حوادث  األسريف 
 أفضلله الوراثي و يف طليعتها البدانة و لعل الوقاية من حدوثها و معاجلتها  التأهبالداء يف ذوي  إحداثيف 

                                                        . ( 66 ; 2002 ͵وسيلة لتفتدي الداء ) فاطمة مساين 

تبعه و هدفها هو و من املتعارف عليه انه ال يوجد عالج شاف ملرض السكري و لكن توجد اجراءات عالجية م
               .التقليل من خمتلف املضاعفات احملتمل حدوثها فيما بعد حماولةاملرض و  أعراض وطأةالتخفيف من 

 (1996:) Nettina العالجية ملرض السكري ما حددته  اإلجراءاتو من   

يف ختفيف حدة و مضاعفات املرض و ذلك من انحية كمية و نوعية  أمهيتهاتعريف املريض ابحلمية الغذائية و  -
  .الغذاء

.رايضة املشي أفضلهاالرايضة اجلسمية املنظمة و اخلفيفة و  -  
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 أمهيتهو تعليم املريض خصائص كل عالج و  األنسولنيحبقن  أوعن طريق الفم  أقراصالعالجات اما  إعطاء -
  .ملريض السكري

الشخصيةاالعتناء ابلنظافة  -  

 ͵املرضى بضرورة مراجعة الطبيب املختص ملراقبة السكري و فاعلية العالج ) نقال عن مرفت عبد ربه  إرشاد -
2010 ; 33 )  

توعية املرضى و تثقيفهم  إىلتتجه  أنيف عالج مرض السكري جيب  األوىلاخلطوة  أنميكننا القول  األخريو يف 
 عن مرض السكري و الوقاية خري من انتظار عالج.
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                                                                                                  :الفصلخالصة 
        

انتشارا يف العامل امجع املتقدم منه و النامي و  األمراض أكثرمن  احلاضرمرض السكري يف الوقت  أنميكننا القول 
و الفقراء كما يصيب الصغار و الكبار و الرجال و النساء و يعد مرض السكري احد  األغنياءيصيب 

يف تفاقم احلالة املرضية  أوبه  اإلصابةبدور مهم يف بداية  النفسيةاالضطراابت اجلسمية املزمنة اليت تساهم العوامل 
طبية و حرصه على االنتظام يف العالج و تغيري منط حياته التعليمات لمريض السكري ل إتباعاب و هلذا فان للمص

 الرايضية كفيلة بتحسن صحته و العيش بسعادة اكرب. النشاطاتالصحية و زايدة  التغذيةي من اعتماد على ماليو 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

 

 

 

          

          

تطبيقياإلطار ال  
                  

  

                    

 

                                                        

  

                           



 

 

 

                

اإلجراءات املنهجية: لرابعالفصل ا                      

متهيد                            

أوال: منهج الدراسة                         

اثنيا: أدوات الدراسة                         

اثلثا: الدراسة األساسية                         

خالصة                         
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                                                                                                             تمهيد:

التطبيقي والذي يعترب  لئلطارحبث ، جاء الدور  أيالنظري والذي يبىن عليو  اإلطار إىلبعد ما تطرقنا يف السابق 
         العلم يعتمد على اجلانب التطبيقي ادليداين أكثر من النظري. أصبحأعلية يف الدراسات العلمية حيث  أكثر

ساعدنا على القيام هبذا واألدوات والوسائل كي يالطرق التطبيقي ادليداين البد من توفر بعض  باجلانبوعند قيامنا 
من  واألدواتومن بٌن ىذه الوسائل والطرق صلد ادلنهج ، تكون فعبل ميدانية  أناجلانب بشكل يسمح للدراسة 

للبحث .   األساسيةمقابلة عيادية ومبلحظة عيادية وكذا اخلصائص السيكومرتية دلقياس الدراسة وكذلك الدراسة 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                                             االجراءات المنهجية

- 48 - 
 

 اإلطار المنهجي للدراسة:

منهج الدراسة:أوال:      

ادلنهج ىو "رلموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم , أو تعريف المنهج:  -1   
اكتشاف احلقيقة, أو ىو فن التنظيم الصحيح لسلسلة الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراستو للمشكلة من اجل 

, أو من اجل الربىنة عليها لآلخرين  صلهلها  اليت  احلقيقة  عن  من األفكار , أو اإلجراءات, من اجل الكشف
                                                          .(99)صبلح الدين شروخ, د. سنة : الذين ال يعرفوهنا"

يف ىذه الدراسة مت استعمال ادلنهج العيادي. و  

تعريف المنهج العيادي: -2     

من   تعاين اليت  على أنو منهج يقوم على الدراسة ادلتعمقة للحاالت ادلرضية  :(6996يعرفو عويضة )          
الشيخوخة , ويهتم أيضا  سوء التوافق واالضطرابات االنفعالية والنفسية واالجتماعية يف الطفولة وادلراىقة والرشد و

ألطفال   توجيها يف عيادات  ىذا ادلنهج  يستخدم  حباالت التوافق ادلدرسي ومشكبلت التعلم والتوافق ادلهين , و
                  (59: 2964)غالب زلمد ادلشيخي, شاد النفسي .والعيادات النفسية والرتبوية وعيادات اإلر 

    ويف ىذه الدراسة مت استعمال دراسة حالة باعتبارىا وسيلة ّجد مهمة لتقدمي صورة رلمعة للشخصية ككل . -
  

                                                                                 تعريف دراسة حالة: -3     

اليت يتم رتعها  ادلعلومات  لتجميع   أو أسلوب وسيلة  " بأهنا (:  669:  2995يعرفها حامد زىران )      
خربات ادلريض  لؤلىم   حبث شامل بكافة الوسائل عن ادلريض , وىي حتليل دقيق للموقف العام للمريض ككل و

ومراجعتها ودراستها وحتليلها  ادلعلومات   جتميع  دف. وىي وسيلة لتقدمي صورة رلمعة شاملة للشخصية ككل هب
                                        وتركيبها وجتميعها وتنظيمها وتلخيصها ووضع وزن إكلينيكي لكل منها ".
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األدوات المستعملة في الدراسة:  ثانيا:  

مت االستعانة باألدوات التالية:            

على أهنا: أداة رئيسية وىامة يعتمد عليها ادلعاجل النفسي يف (:  2994يعرفها حسن ) المالحظة العيادية:  –6 
رتع ادلعلومات والبيانات ودراسة سلوك ادلفحوص , وادلبلحظة يف ابسط معانيها ىي مشاىدة ادلفحوص على 
الطبيعة من حيث تصرفاتو وسلوكياتو يف مواقف معينة من مواقف احلياة , وتسجيل ما يبلحظ بدقة , مث حتليل 

  . ( 69: 2964) غالب زلمد ادلشيخي, بلحظات والربط بينها يف زلاولة تفسًنية دلا دت  مبلحظتو . ىذه ادل
ويف ىذه الدراسة مت استخدام ادلبلحظة ادلباشرة هبدف مبلحظة سلوكيات وتصرفات احلالة ورتع البيانات   

                                                                                                    ادلختلفة عنها .

المقابلة العيادية: –2    

تعترب ادلقابلة وسيلة ىامة يف رتع ادلعلومات والبيانات عن العميل ادلفحوص وىي لب وصميم ادلنهج       
                          اإلكلينيكي .                                                                            

ادلقابلة ىي عبلقة مهنية بٌن شخصٌن أحدعلا ادلرشد واآلخر ىو العميل وجها لوجو يف ظل جو نفسي يتسم      
بالثقة والديفء  واالىتمام ادلتبادل بٌن الطرفٌن من أجل رتع معلومات وافية عن شخصية العميل يف سلتلف 

االنفعالية أو االجتماعية , كما تشمل عبلقتو باألفراد اآلخرين احمليطٌن بو يف  جوانبها سواء اجلسمية أو العقلية أو
                                                     63:  2964) غالب زلمد ادلشيخي, بيئتو االجتماعية. 

ويف ىذه الدراسة مت االعتماد على ادلقابلة النصف ادلوجهة مع احلالة من اجل رتع ادلعلومات البلزمة ، لؤلن  
طبيعة الدراسة اليت نقوم هبا تستدعي استعماذلا لؤلهنا ختدم موضوع حبثنا .                                         

باحث احلصول على إجابة ادلفحوص ألسئلة اليت يأمل منها الحيث يعرفها حسن غاًل على أهنا " سلسلة من ا    
الضرورية للدراسة   ادلوضوعات فيو  تدخل  إظلا  و، حتقيق شكل  ىذا األسلوب ال يتخذ أنومن ادلفهوم طبعا ،

 أي إجابات مباشرة أو غًن مباشرة " يقرتح أال الباحثخبلل زلادثة تكفل قدرا كبًنا من حرية التصرف ، وحيرص 
 .( 676:  2994) حسن غاًل ،                                                                               
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اليت وضعناىا يف صورة دليل ادلقابلة الذي حيتوي على زلاور حبيث كل زلور  األسئلةوذلذا قمنا بصياغة رلموعة من 
  هبدف رتع اكرب قدر شلكن من ادلعلومات عن احلالة ومشل  ىذه احملاور ما يلي: األسئلةحيتوي على رلموعة من 

                                                                                              

بيانات عامة عن احلالة المحور األول: -        

.األسرة أفرادبيانات خاصة بأسرة ادلريض وطبيعة العبلقة بٌن  المحور الثاني: -        

تناول التاريخ الصحي والتاريخ التطوري الشخصي للحالة . المحور الثالث: -        

بادلرض على التحصيل الدراسي. اإلصابةالتاريخ التعليمي للحالة ومدى تأثًن  المحور الرابع: -        

 اإلصابةمشل التاريخ ادلرضي للحالة من خبلل معرفة نشأة وتطور ادلرض ومراحل تقبل  المحور الخامس: -      
تأثًن ادلرض على احلالة النفسية للمصاب .  إىلبادلرض باإلضافة   

ومشل احلالة الراىنة للمريض من خبلل معرفة احلالة الصحية واحلالة النفسية ومعاشها  المحور السادس: -      
                                                واالجتماعية للحالة . األسريةاحلالة العبلئقية  إىلالنفسي باإلضافة 

االستبيان: -3  

أداة لفظية بسيطة ومباشرة هتدف إىل التعرف على على أنو " (:  336: 6979يعرفو عبد ادلعطي )         
مبلمح خربات ادلفحوص واجتاىاهتم ضلو موضوع معٌن ومن خبلل توجيو أسئلة قريبة من التقنٌن يف الرتتيب 

                                                                                         والصياغة وما شابو ذلك "

على انو " رلموعة من األسئلة اليت يتم اإلجابة عليها من قبل ادلفحوص  (:34: 6984ويعرفو احلسن )       
                                                             بدون مساعدة الباحث الشخصية أو من يقوم مقامو "

, هبدف معرفة مستوى الصحة النفسية لـ :  " سيدين كراون " و " كرسب " ويف ىذه الدراسة مت استعمال مقياس 
                                الصحة النفسية عند ادلصاب بالداء السكري من النوع األول ) اخلاضع لؤلنسولٌن (
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مقياس الصحة النفسية لـ "سيدني كراون" و" كرسب": -  

وصف المقياس:  – 1    

مت بناء ىذا ادلقياس  نتيجة  احلاجة  ادلاسة  وادللحة  للعثور  على تقنية ذات كفاءة عالية لدراسة ادلرض         
النفسي والعصايب، حيث ظهرت ىذه احلاجة من خبلل البحث العيادي وادلمارسة العيادية، ومن خبلل البحوث، 
يف عام )Sidney Crawn & Crispe  )6996 وقد استخلص الباحثان سيدين كراون و كرسب

سلسلة من ادلقاييس الفرعية استنادا إىل اخلربة اإلكلينيكية اليت هتدف إىل التعرف السريع والثاب  على 
 االضطرابات العصابية واالنفعالية االتية .

    6- القلق:  )6، 9، 35، ;3، 47، 53، 59، 65(

    2- الفوبيا : ) 2 ، :، 36، 42، 48، 54، :5، 66(
    3- الوسواس : ) السمات واألعراض( ) 3  ، ;، 37، 43، 49، 55، ;67،5(

    4- القلق اجلسمي: ) 4 ، ، 32، 38، 44، :4، 56، 62(
    5- االكتئاب:  )7، 33، 39، 45، ;4، 57، 63، 69(
    6- اذلستًنيا: ) 6 ، ، 34، :3، 46، 52، 58، 64، :6(

 ويتكون كل مقياس فرعي من ذتانية )8( أسئلة . و بذلك يكون اجملموع الكلي لؤلسئلة )48( سؤاال. 
يستعمل ىذا ادلقياس كأداة للبحث مع األشخاص الذين يعانون من األعراض البدنية أو اضطرابات الشخصية 

 .واألمراض السيكوعصبية
 واذلدف منو ىو توفًن تقديرات كمية لتشخيص األمراض السيكوعصبية.

                                                               ( نقبل عن ساعو مراد. د. سنة: 668 ، 669(
   2- الخصائص السيكومترية للمقياس 

استثار ادلقياس عددا كبًنا من الدراسات اليت أجري  على عينة وصل عددىا حوايل 9 آالف من األشخاص 
ادلرضى وغًن ادلرضى من العمال وادلمرضٌن، الختبار خصائصو السيكومرتية من جهة واختبار فائدتو وصبلحيتو 
يف 6976 و كراون Crispe & Priest ألغراض البحث وادلمارسة، منها دراسات كريسب وبريس 
  يف 6976، و كرسب Hawel Crawn يف 6971، وىاويل وكراون Crown & All ورتاعتو

Crispe & All يف 6978، ودراسة ألدرمان و رتاعتو Alderman & All   يف 6983، وخلص
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رتيعا إىل أن ادلقياس عموما أداة ثابتة صاحلة لتقدير االضطرابات النفسية العصابية يف البحث األكادديي، ويف 
 الدراسة العيادية وديكن االستفادة من ادلقياس بطريقتٌن سواء يف البحث أو ادلمارسة العيادية وعلا:

 - التعامل مع ادلقياس ككل جبميع مقاييسو الفرعية للوصول إىل بروفيل كامل للصحة النفسية                 -  
التعامل مع كل مقياس فرعي على انفر اد للوصول على التشخيص احملدد لكل من االضطرابات الستة )16( اليت 

 (يتكّون منها ادلقياس. )نقبل عن ساعو مراد، د. سنة: 669(
طريقة التطبيق: – 3    

ديكن تطبيق ادلقياس بطريقة فردية أو رتاعية، أما يف دراستنا ىذه فقمنا بتطبيقو بطريقة فردية، إذ قمنا مبقابلة كل 
حالة على حدى، وقمنا بشرح بنود االختبار وقراءة وشرح األسئلة وادلفردات  كلما استدعى االمر لذلك. ) نقبل 

 عن ساعو مراد ، د. سنة : بتصرف(

   4- طريقة التصحيح 
يعتمد التصحيح على سلم تنقيط متدرّج  حيث يتكّون من  نقطتٌن  يف بعض األسئلة وىي دتتد من )6-1( 

حيث تشًن الدرجة )1( إىل عدم وجود العرض،  وتشًن  الدرجة )6( إىل وجود العرض. ويتكّون يف أسئلة أخرى 
من ثبلثة )3( نقاط دتتد من )1-2(  حيث تشًن الدرجة )1( إىل عدم وجود العرض، والدرجة )6( إىل وجود 

 .العرض يف بعض األحيان، و الدرجة )2( تشًن إىل وجوده دائما
فاألسئلة اليت يتم تنقيطها بٌن )6-1( عددىا "27" وىي  حتمل األرقام التالية: )6، 3، 5، 6، 9، 61، 
 ،38 ،37 ،36 ،34 ،33 ،32 ،36 ،27 ،26 ،24 ،23 ،22 ،26 ،69 ،68 ،67 ،62

) 48 ،47 ،42 ،41 

أما بالنسبة لؤلسئلة اليت يتم تنقيطها بٌن )2-1( فعددىا "26" وىي حتمل األرقام التالية: )46، 45، 44، 
)2 ،4 ،7 ،8 ،66 ،63 ،64 ،65 ،66 ،21 ،25 ،28 ،29  ،31 ،35 ،39 ،46 ،43  

يتم رتع الدرجات اليت يتحصل عليها ادلفحوص يف كل مقياس فرعي على انفراد أو على ادلقياس جبمع درجات 
مقاييسو الفرعية، وكلما ارتفع  الدرجة الكلية يف  ادلقياس كان  ذلك مؤشرا لوجود االضطرابات يف الصحة 

النفسية والعكس صحيح، حيث يشًن اطلفاض الدرجة إىل اخللو من االضطرابات، كما أن ارتفاع الدرجة يف كل 
مقياس فرعي يشًن إىل وجود االضطراب يف رلال ىذا ادلقياس، يف حٌن يشًن اطلفاضها إىل عدم وجود 

 االضطراب.)نقبل عن ساعو مراد، د.سنة: 621 (.                                                            
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 5- تفسير نتائج المقياس:

 يتم تفسًن النتيجة ادلتحصل عليها على النحو التايل:

 - أقل من )1334( يدل على اطلفاض االضطرابات العصابية واالنفعالية 

       - أكرب من )1334( يدل على ارتفاع االضطرابات العصابية واالنفعالية                               

                                                                         ) نقبل عن ساعو مراد. د. سنة : 621( 

ونود أن صللب انتباه القارئ إىل أن النسخة العربية ادلستعملة ) مقياس الصحة النفسية ( يف البحث احلايل ، مت 
استعماذلا من طرف الباحثة " أمال معروف " يف البيئة اجلزائرية وىذه النسخة مذكورة من طرف الباحثة " سامية 
شوعيل " ) 6994( ولقد مت استعماذلا نظرا لتناسبها دلوضوع حبثنا .) نقبل عن ساعو مراد . ص 621- 
                                                                                                           .)626 

الدراسة األساسية: ثالثا:    

اعتمدنا يف ىذه الدراسة على عينة مقصودة وىي عينة يتم اختيارىا بأسلوب غًن طريقة اختيار العينة:  -1
أهنا: " أن خيتار الباحث بطريقة مقصودة لعدم وجود منطقة زلددة هبا تعرف العينة ادلقصودة ب حيثعشوائي ، 

 إىل أشارتبعينو ، رلموعة أفراد معنيٌن نظرا لبلن الدراسات السابقة  األصليذلم خصائص وشليزات اجملتمع  أفراد
( 73: 2992) كامل أزتد و منسي ، دتثلو دتثيبل تاما .  أنىذه العينة ديكن  أن  

ويف دراستنا اليت سنقوم بدراسة ومعرفة مستوى الصحة النفسية عند ادلصاب بالداء السكري من النوع االول ) 
 اخلاضع لؤلنسولٌن (.

حجم عينة البحث: -2  

ذكر  6حاالت ) راشدين ( مصابٌن بالداء السكري . ومت اختيار حالة )  3اقتصر البحث على عينة مكونة من 
سنة ( . 26سنة و  23اناث ( من والية مستغاًل وترتاوح اعمارىم ما بٌن )  2التٌن ) ( من والية غليزان ، وح  
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خصائص عينة البحث: -3  

سوف  نذكر أىم اخلصائص ادلميزة ذلا -  

( يوضح خصائص عينة البحث6جدول رقم )  

اإلصابةمدة  مستوى التعليم الحالة االجتماعية  الحالة الجنس السن 
سنوات69 جامعي غًن متزوجة سنة23   )ب .خ( أنثى 
ثانوي أوىل مطلقة سنوات7  سنة26   )ب.س( أنثى 

سنوات69 ثالثة ثانوي غًن متزوج سنة25   )ب .ع( ذكر 
 

مايلي: الذي ديثل خصائص عينة البحث (6يتضح من اجلدول رقم )  

ذكر 6و  إناث 2 إىلتتوزع عينة البحث من حيث اجلنس  -   

سنة 26سنة و  23عينة البحث من حيث السن بٌن  تتوزع -   

سنوات 69سنوات و  7ادلرض بٌن  اإلصابةتتوزع عينة البحث من حيث مدة  -   

 6) جلامعي حالتٌن من اجلنسٌن  ( وا 2تتوزع عينة البحث من حيث ادلستوى التعليمي بٌن الثانوي  )  - 
 حالة  أنثى (.

و الغًن ادلتزوجة وادلطلقة . لغًن متزوجالجتماعية بٌن اتتوزع عينة البحث من حيث احلالة ا -   

                                                                المجال الزماني والمكاني للدراسة:رابعا:  
)ذكر( من  األوىلمت إجراء الدراسة األساسية على عينة مكونة من ثبلثة حاالت حيث احلالة              

.   إقامتهن( فكانتا من والية مستغاًل وكذلك مبكان  إناث 2احلالتٌن )  أما.  إقامتووالية غليزان  مبكان 
وكان  يف ظروف .(    2967/ 93/ 93   إىل 93/96/2967وقد دام  فرتة الدراسة األساسية  )

 متوسطة نظرا لعدم التزام احلاالت مبواعيد ادلقاببلت  .
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 خالصة:

ادلنهجية الشق ادليداين لدراستنا  اإلجراءاتشلا سبق عرضو وذكره يبقى ىذا الفصل والذي ديثل      
ادلستخدمة يف دراستنا من مقابلة  األدواتوالذي ذكرنا فيو تعرف للمنهج وادلنهج ادلتبع يف دراستنا مث 
وبٌن فيو اخلصائص السيكومرتية لو ،  عيادية ومبلحظة عيادية ومقياس الصحة النفسية لسيدين كراون

وخصائص عينة  البحثوطريقة اختيارنا لعينة  األساسيةالدراسة  أيضاوالذي خيدم دراستنا كما ذكرنا 
                                                      احلدود ادلكانية والزمانية للدراسة. األخًنالبحث ويف 



 

                     

عرض النتائج ومناقشتها    : لخامسالفصل ا                   

        أوال: عرض النتائج       

     دراسة الحالة األولى -1                   

دراسة الحالة الثانية -2                     

دراسة الحالة الثالثة -3                     

ثانيا: عرض نتائج الفرضيات ومناقشتها                 

عرض نتائج الفرضية األولى ومناقشتها  -1                    

عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها -2                   

عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها -3                   

مناقشتهاعرض نتائج الفرضية الرابعة و  -4                   

                    نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتهاعرض  -5                 
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ومناقشة الفرضيات عرض النتائج   

 أوال: عرض النتائج ) تقدمي احلاالت(

دراسة احلالة األوىل  – 1     

تقدمي احلالة:  -  

(خاالسم واللقب:  )ب.  

 اجلنس: أنثى

سنة 23السن:   

إانث 4ذكور و  4:  واألخوات اإلخوةعدد   

7: اإلخوةالرتتيب بني   

 املستوى الدراسي: جامعي 

 احلالة االجتماعية: غري متزوجة 

 احلالة االقتصادية لألسرة: متوسطة

( األنسولنينوع املرض: السكري ) النوع األول املعتمد على   

سنوات 10مدة املرض:   

 األب: متويف 

 مهنة األم: متقاعدة

                                                                                 للحالة:السيميائية العامة 
البنية املورفولوجية: احلالة قصرية القامة بيضاء البشرة لديها بنية جسم عادية ،  ذات هندام مالئم ومناسب 
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                                                             ، ال توجد عليها تشوهات . ) متحجبة ( لسنها
 مالمح الوجه: توتر وقلق ظاهر  ) نقر مستمر ، وضعية اجلسم مغلقة (

                                                                            االنتباه : جيد وال يوجد شرود
          ابملرض ( اإلصابة،  األبابلتفصيل ) وفاة  األحداثتذكر تواريخ الذاكرة: جيدة وسرعة اسرتجاع و 

 اللغة والكالم :سليمة وال توجد اضطراابت يف اللغة والكالم 

 األفكار: مرتابطة ومتسلسلة.

األيدي: هز األرجل ، وضع رجل فوق رجل ، شبك اإلمياءات  

  العالقات االجتماعية: حمدودة جدا

 مسات احلالة: توتر ، قلق ، خوف ، عصبية ، اخلجل ، االنطواء ، عاطفية ، 

الرغبة يف القيام ابملقابالت والتجاوب  إبدائهااالتصال مع احلالة: كان سهل االتصال معها  وذلك من خالل 
                                                      واستفساراتنا . أسئلتناعن خمتلف  إجابتها إىل ابإلضافةمعنا 

جدول    قابالت اجملرات مع احلالة األوىل:                                                                امل
(: جدول جامع ملقابالت احلالة  األوىل  2رقم)  

 املقابالت  اتريخ إجرائها مكان أجرائها  مدهتا اهلدف 

التعرف على احلالة  -   
كسب ثقة احلالة التعاطف معها   -   
إعطاء الفرصة للحالة من اجل  - 

  عام. احلديث عن حالتها بشكل
مجع املعلومات األولية عن احلالة.  -   
حتديد موعد للمقابلة القادمة. -    

 

د25  مكان اقاممة احلالة 
-مستغامن-      

 

 املقابلة األوىل  2017/01/03
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  .ابألسرةمجع البياانت اخلاصة  -  
( اإلخوةـ  األم،  األب)     
وطبيعة  األسريالتعرف على اجلو  -  

األسرةالعالقات داخل   

د55  مكان إقامة احلالة  
-مستغامن-  

 املقابلة الثانية 2017/01/07

معرفة التاريخ الصحي           -      

معرفة التاريخ التطوري والشخصي  -  

د50  مكان إقامة احلالة 
-مستغامن-   

 

املقابلة  2017/01/11
 الثالثة

معرفة التاريخ التعليمي للحالة -   
النتائج عرب مسارها الدراسي  -   
طبيعة العالقة مع األصدقاء يف  - 

 الدراسة.
النتائج بعد اإلصابة ابملرض. -   

د30  مكان إقامة احلالة 
  -مستغامن-

املقابلة  2017/01/15
 الرابعة

معرفة التاريخ املرضي للحالة . -   
معرفة نشأة وتطور املرض عند احلالة  -   
معرفة مراحل تقبلها ملرض السكري  -   
معرفة أتثري املرض على احلالة النفسية  - 

 هلا .
 

د55  مكان إقامة احلالة  
  -مستغامن-

املقابلة  2017/01/20
 اخلامسة

معرفة احلالة الراهنة للحالة -   
معرفة احلالة الصحية وثقافتها الصحية  - 

 حول املرض.
معرفة معاشها النفسي مع املرض  -   
معرفة احلالة العالئقية االسرية  - 

 االجتماعية .

د50 مكان       
إقامة احلالة            

-مستغامن  –  

املقابلة  2017/01/27
 السادسة

الصحة النفسيةتطبيق مقياس   -   
معرفة اذا كانت هناك اضطراابت  -

 اتفعالية عصابية عند احلالة. 

د20  مكان إقامة احلالة 
-مستغامن-  

املقابلة  2017/02/03
 السابعة
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 عرض المقابالت:

دقيقة 25 املدة   2017/ 01/  3كانت بتاريخ املقابلة األوىل:    

     التعرف على احلالة:أوال:

وبينا هلا عملنا  كما سعينا لكسب ثقتها من  أنفسنالقاء من أجل التعرف على احلالة فعرفناها على  أولكان 
معلومات من أجل  وأهنا، خالل تعاطفنا معها ، ومت طمأنة احلالة ابلسرية التامة  للمعلومات اليت تديل هبا 

                                                                       ، ومت يف هذه املقابلةالبحث العلمي ال غري 

.مجع املعلومات العامة عن احلالة -  

.الفرصة هلا للحديث عن حالتها بشكل عام إعطاء -  

قمنا بتحديد موعد للمقابلة الثانية . األخريويف  -  

دقيقة  55املدة    7/01/2017املقابلة الثانية: كانت بتاريخ   

أبسرة احلالة األوىل:بياانت خاصة اثنيا:   

وكانت تبلغ   كما كان يعاين من مرض السكري   سنة عن طريق حادث سري 48متويف  عن عمر : األب -
 -     ن متهلي يف وخيرجين حنوس ومقلشين ريب يرمحو "كا"سنوات وعن عالقتها به تقول 9احلالة من العمر 

القلب والقصور الكلوي مرض من  تقول أبهنا تعاينوعن صحتها سنة وهي متقاعدة ، 58تبلغ من العمر األم: 
" منيل هلا بزاف الخاطر  ميال هلا أكثرها ابلقبول واملودة وهي طيبة وتشعر  أبهنا :القتها هبا تقولوعن ع ،

 -                      ية مشكالت معها .أال تعاين من ،كما متفهمتين وما تبغيش علي ومتهلي فيا (
منها  األكرب األختقول أبن ، حالتهم الصحية 7وترتيبها بينهم  4 واإلانث 4دد الذكور عاالخوة واالخوات: 

عالقتها  طبيعة وعن جيدة ،  يف صحتهم  اإلخوةيعاين من مرض السكري والقلب والقصور الكلوي أما ابقي 
منها عالقة تشوهبا نوع من عدم التفاهم حيث  األكرب األخ إال ،  اإلخوةعالقة جيدة مع كل  أبهناهبم تقول 

                        " .  عليه " يبغي يدابز معااي يغري مني أان جاية موراه ومقلشيين يف الدارتقول 
واحلنان  تشعر ابحلب وهلذا فهي  ويسودها احلوار والتفاهم جيدة وغري مضطربة  أسرهتا أفرادفالعالقات بني 

                                                                                   .سري طها األوالطمأنينة يف وس
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ةدقيق 50املدة:        11/01/2017املقابلة الثالثة: كانت بتاريخ                                            

التاريخ الصحي والتاريخ التطوري الشخصي:اثلثا:   

التاريخ الصحي –أ    

 -        اليت سبق ذكرها. األمراضكانت تعاين من   األممحل طبيعي ) مرغوب فيه ( ولكن مرحلة احلمل:  -  
                                      بعد الوالدة  أو اضطراابت سلوكية نفسية. أمراضمل تعاين من الطفولة: 

من انحية النمو احلس حركي والتطور  أتخر أيكان طبيعي ومتناسب مع املرحلة العمرية ومل ترى النمو:  -  
                                                                                                          اللغوي.

التاريخ التطوري والشخصي: –ب   

طبيعية: طبيعية ، الرضاعة الوالدة  

واألمل ) التعاسة ( فالسعادة على على حسب قوهلا أهنا عاشت مرحلة ممتزجة بني السعادة مرحلة الطفولة:  -
" كما قالت   أبيهاوالتعاسة بعد وفاة  األملولكن  " قبل ما ميوت اباب كنا غاية وفرحانني وخيرجنا " حسب قوهلا
احلالة  أن، كما  سنني صايي وليت تعيسة وما قعدت بزاف ومرضت " 9كي كان عندي   أيبغي مات 

" ماكنتش نلعب مع يف اللعب  أقراهنا صرحت أبهنا مل تكن هلا عالقات اجتماعية منذ طفولتها ومل تشارك
                                                                                                .لقدي "صحاابتي

من انحية البلوغ كان سليم ، أما من انحية النمو النفسي والصحي كان غري سليم ففي  مرحلة املراهقة: -
مبرض السكري مما اثر على حالتها النفسية وانعكس عليها بشكل سليب ، كما  لإلصابةمرحلة املراهقة تعرضت 

                                        .اآلخرينكما ومل تكون صداقات مع   ان عالقاهتا االجتماعية حمدودة جدا

عادية ومتقبلة لنفسها رغم معاانهتا من مرض  إهنايف مرحلة الرشد وهي تقول  اآلن: احلالة مرحلة الرشد -
                                          .جدا يف هذا السن اآلخرينقتها مع حمدودة يف عال إهناكما السكري ،
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                                    دقيقة 30املدة:    15/01/2017املقابلة الرابعة: كانت بتاريخ 

التاريخ التعليمي:رابعا:   

سنوات 6: عمر احلالة عند االلتحاق ابملدرسة -  

مبرض السكري  اإلصابة: كانت جيدة قبل النتائج عرب مسارها الدراسي -  

" ماعنديش بزاف صحاابت ونتعامل غي مع املقربني "يف الدراسة:  األصدقاءطبيعة العالقة مع  -  

عليها  اإلصابة وأثرت اإلصابةكانت احلالة تدرس يف السنة الثانية عند ابلسكري:  اإلصابةالنتائج بعد  -
يتش نبغي نروح ال " طحت يف القراية وما ول :بشكل مباشر وتدىن مستوى حتصيلها الدراسي حيث تقول

                                                                           .. )آلية اهلروب( خاطر كنت حنشم "

دقيقة 55املدة:     20/01/2017املقابلة اخلامسة: كانت بتاريخ:   

التاريخ املرضي للحالة األوىل:خامسا:   

خفيفة ومؤقتة كالدخول  أعراض: كانت تعاين من بعض أعراض مرض السكري لكن كانت قبل التشخيص -
مباشرة  أبيهامنذ وفاة  األعراض. وكان بداية هده ش شديد، التعرق ، ومل تزر الطبيباملرحاض ، عط إىلاملتكرر 

                                                                          سنوات. 3مدة  األعراضواستمرت هذه 
سنة أن اتريخ التشخيص كان عند  23صرحت احلالة ) ب، ع ( البالغة من العمر اتريخ تشخيص املرض:  -

يف اليوم املوايل اليت متثلت يف: العطش الغري  أعراضعليها  ظهرتسنة . عند تناول احللوى بكثرة  13بلوغها 
شاهدهتا  األعراض. هذه التعرق  شعورها ابلتعب الشديد و إىل ابإلضافةة التبول واجلوع الشديد العادي ، كثر 

 1.80الطبيب لتشخيص حالتها. بعد قياس نسبة السكر يف الدم وجد  إىليف ابنتها ما جعلها تقرر أخذها  األم
           .نياألنسولالذي يعتمد على  األولمصابة ابلسكري من النوع  أهناغ . وشخصت على 

ومل تكن تعي طبيعة املرض ولكن  األنسولني إببرةمرة  لألولاحلالة  مت حقنرد فعل احلالة عند التشخيص:  -
" وليت :وانه ال شفاء منه  كل يوم  اإلبرةوشرح هلا طبيعة مرضها وانه يعتمد على استعمال  إبخبارهاالطبيب قام 

وقايل بلي فيك السكر وما غاديش ترباي ،  اإلبرةعند الطبيب يف اليوم املوايل وداريل االنسولني وضرتين 
فانصدمت احلالة وشرعت ابلبكاء الشديد ، والرفض    ،وليق ديري لربا كل يوم وتتعلمي ديريها وحدك "
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 اإلبرةاخلوف من  دائم ،القلق شديد ، حزن  من خالل. اإلصابةابملرض وعدم تقبلها فكرة  لالصا بتها وإنكارها
                                             متكرر والقيء ( إغماء)  كلهم سامهوا يف ظهور مضاعفات. ورفضها

أنيما غري حادة والقلب وضغط  إىلتعرضت احلالة بداء السكري:  إصابتهااليت تعرضت هلا بعد  األمراض - 
                                                                     الدم وقصور كلوي ولكن كلها كانت مؤقتة.

على احلالة ومرت بفرتة من احلزن الشديد والتوتر والقلق  اإلصابة أثرت: أتثري املرض على حالتها النفسية -
بسبب عدم معرفتها التعامل مع املرض والتكيف معه من حيث ) الرجييم ، ومواعيد الدائم والتوجس واخلوف 

  .( اإلبرةوضع 

كما ذكران سابقا انه اثر عليها بشكل مباشر ، حيث كانت املرض على التحصيل الدراسي هلا:  أتثري -
املتوسطة ) هروب من الواقع ( كوهنا كانت حتس  إىلابملرض الشديد حىت ال تذهب  األحيانتتظاهر يف بعض 

" ماوليتش نروح نقرى وكنت حن  روحي انقصة " وتضيف قائلة " ما وليتش حن  روحي والنقص  ابإلحراج
، واتين ما نبغيش صحاابيت ) اخلوف الشديد (نورمال كيما الناس وليت خناف كون يطيحلي السكر ونتغاشا  

، وابش ما نقوهلمش بلي فيا ) هروب من الواقع ( يسقسونيش شا عندي ابش ما   ) خجل( يشوفوين هكا
                                                         ") عدم التقبل والرفض (     السكر 

ذلك من خالل كان تقبلت احلالة املرض بعد عام متاما من تشخيصها ابملرض و تقبل املرض عند احلالة:  -
مثلها مصاب  أخوجود  إىل ابإلضافةابلنقص  إحساسهاوعدم  خاصة األم املقدم هلا من افراد اسرهتاالدعم 

(، كل هذا ساهم يف تقبلها للمرض كما مل تصبح احلالة ختجل من مرضها وتتكلم عنه األسريابلسكري ) الدعم 
كان عندي زوج صحاابيت يف   "مريضة  أبهنا إشعارها) تقبل املرض ( وتعاطف صديقاهتا املقربني هلا وعدم 

)  السيام اتين عاونوين ابش نتقبل املرض ويقولويل انت نورمال كيما حنااي ويسقسو علي وما يبغوش علي "
                                              .الشعور ابلرضا ويساهم يف التقبل (  إىلالدعم االجتماعي يؤدي 
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                                دقيقة 50املدة:       27/01/2017كانت بتاريخ:   املقابلة السادسة:
                                                                          احلالة الراهنة للحالة األوىل :سادسا:

احلالة الصحية: -أ  

ويف مواعيده احملددة  كل يوم ابستمرار  األنسولني إببرةوتستعمل احلقن عاين من مرض السكري ت)ب.خ(: احلالة 
 تعاين من ارتفاع يف نسبة السكر يف الدم أحياانوجتد نفسها  ،وتقوم بفحص نسبة السكر يف أوقات معينة 

فقان القلب عند اخنفاض خ إىل ابإلضافةوالتعرق الشديد  والصداع  الذي ينتج عنه الشعور ابلدوار والدوخة،
 اإلجراءاتعن ثقافتها الصحية فهي لديها معلومات كافية وواسعة عن مرضها وتتخذ كل  أما نسبة السكر،

والتعليمات الطبية اليت  واإلرشادات تنفيذ كل النصائحاالحتياطية الوقائية الالزمة لتفادي مضعفاته كما تلتزم ب
                                                                                      .يقدمها هلا الطبيب ابستمرار

                                                                       :(املعاش النفسي)احلالة النفسية:  –ب  
ولكن احلالة دائما ما تشعر  تقبلتها "" نتمىن كن ما جيتش مريضة بصح صاي وعن حالتها النفسية تقول أبهنا 

                                                                                                        بـ :

                                             ر ابلقلق  ودون مربر " راين نصيب روحي مقلقة بال سبة "شعت - 

تشعر ابلضيق والتوتر كما تشعر أبهنا عصبية املزاج بسبب مرضها. " التوتر يكون عندي مني ما خيلونيش  -    
                                                                                ندير كلشي " ) شعور ابلنقص (

                 ين كي ما يفهمونيش صحباي"احلاجة اىل البكاء وذلك " كي يفشلين السكر ونعيا منو وات -

                      .أحياانكما تشعر أبان غري راضية عن نفسها   أحياانتشعر ابن قدراهتا ال تؤهلها لتعمل  -

  وال جتد شريك حياهتا يتقبلها كما هي . "اآلخرين" خناف ما نكونش متقبلة من   اخلوف من عدم التقبل -

                                       أبمراض أخرى بسبب مضاعفات السكر . اإلصابةتشعر ابخلوف من  - 

                                       مرضها يتطلب األكل . أنتعاين من فقدان الشهية وسوء اهلضم رغم  - 

               ر خناف يطيحلي واان راقدة "" دامين نفطن فالليل نعري السكمن اضطراابت يف النومتعاين  - 
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                       ) انعكاس احلالة النفسية يف النوم ( " رؤييت أين قد مت "كوابيس أثناء النوم متكررة  - 

                                                                                       .األظافرالعادات: قضم  - 

خاطر هذي هيا الدنيا ماجيش كاملة وزيد مشي  " احلياة متعبة القالت لنا أن احلياة متعبة جدا  األخريويف  
                                                                                     احلاجة يل تتمناها تلقاها ".

                                                                     :واالجتماعية األسريةاحلالة العالئقية  –ج 

املساعدة والرعاية الكافية  األسرةوال يوجد مشكالت كما تقدم هلا  األسرةتقول ابن عالقتها جيدة داخل  -
والدعم النفسي للتغلب على املرض وذلك من خالل مرافقتها لزايرة الطبيب ومساعدهتا يف نفقات العالج 

عالقة  أبهناتقول  اآلخرينوعن عالقتها مع  –والرعاية اجليدة هلا داخل املنزل وتقدمي املساعدة مهما كان نوعها 
 اآلخرين أنظارو حتب ان تكون حمط ، كما ترى نفسها أبهنا عاطفية كثريا   خريناآلجيدة ولكن تتأثر كثريا آبراء 

وهلذا قالت لنا أبهنا هتتم مبظهرها اخلارجي   ) وهو ما الحظناه يف املقابالت( ، كما تستهويها خمتلف املواقف 
                                                             .مثلت أدوار ودعت ذلك أنوالتمثيلية وسبق الدرامية 

دقيقة 20املدة:         03/02/2017املقابلة: كانت بتاريخ   

تطبيق مقياس الصحة النفسية لسيدين كراون وكريسب على احلالة األوىل:سابعا:   

مت تطبيق االختبار يف جو عادي ، وكان االتصال مع احلالة جيد وسهل من خالل التجاوب : جو التطبيق -
على بنود االختبار وهذا من خالل عدم استغراقها وقت كبري  اإلجابةاحلالة مل ترتدد يف  أنوالتفاعل معنا ، كما 

 األنفيق االختبار ) حك ، كما تزامن مع تطبد  10على مجيع بنود االختبار حيث قدر الوقت ب  اإلجابةيف 
                                                                    متخالفة يف وضعية منغلقة (. أرجلابستمرار ، 
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احلالة األوىل:ة النفسية على صحنتائج تطبيق مقياس سيدين كراون وكريسب لل -  

موضحة يف اجلدول التايل :املطبق على احلالة األوىل نتائج املقياس   

(: جدول يوضح نتائج تطبيق مقياس الصحة النفسية للحالة األولى.3جدول رقم )  

من أصل  نسبة االضطراب  %  املقايي  الفرعية الدرجة احملصل عليها 
 مقياس القلق 9 12 75.00%
الفوبيا مقياس 7 13  53.84%  

 مقياس الوساوس 5 11 45.45%
 مقياس القلق اجلسمي 7 12 58.33%
 مقياس االكتئاب 7 12 58.33%
 مقياس اهلسترياي 8 9 88.88%
 املقياس الكلي 43 69 62.31%

 

 التعليق على اجلدول:

( الذي يوضح نتائج مقياس سيدين كراون وكريسب للصحة النفسية املطبق على 1نالحظ من اجلدول رقم )     
درجة على املقياس الكلي وهي درجة مرتفعة عن وسيط الصحة  43 أظهرتاحلالة األوىل ) ب. خ (، أن احلالة 

لحالة مما يبني لنا أن احلالة ، هذا ما يدل على اخنفاض مستوى الصحة النفسية ل 34.5النفسية الذي يقدر ب 
 88.88كانت نسبتها كاآلي: نسبة مرتفعة يف كل من اهلسترياي بنسبة عصابية وانفعالية  تعاين من اضطراابت 
 58.33االكتئاب والقلق اجلسمي بنفس النسبة اليت قدرت بـ  إىل ابإلضافةابملائة  75ابملائة والقلق بنسبة 

ابملائة ، وسجلنا اخنفاض يف  53.84ابملائة ، كما اظهر املقياس أن احلالة تعاين نوع من الفوبيا جاءت بنسبة 
ابملائة وهي نسبة منخفضة مقارنة ابلنسب  43( حيث قدر بنسبة  واألعراضدرجة الوسواس ) السمات 

   ابملائة . 62.31أن نسبة اضطراب الصحة النفسية عند احلالة قدر بنسبة  األخريوخلصنا يف  بقا.املذكورة سا
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:   استنتاج عام عن احلالة األوىل  

                                               أن :توصلنا اس تائج املقابالت واملالحظة ونتائج املقينانطالقا من 

) اخلاضع لألنسولني (  سنة واملصابة ابلداء السكري من النوع األول  23احلالة ) ب. خ (البالغة من العمر 
    مازالت تعاين من عدم استقرار نسبة السكر يف الدم  إهنا ، سنوات 10ابملرض  إصابتهاواليت تقدر مدة 
تعاين من جمموعة من االضطراابت احلالة  أنتوصلنا  و  ( مما انعكس على حالتها النفسية)ارتفاع / اخنفاض

                                                                              العصابية واليت متثلت يف:و االنفعالية 
                                                                                                   :اهلسترياي -1

حيث سجلنا هلا درجة مرتفعة من اضطراب اهلسترياي على املقياس الفرعي من مقياس الصحة النفسية حيث 
ابملائة وكانت الدرجة متوافقة مع ما توصلنا له يف املقابالت ومالحظتنا للحالة حيث  89.88قدرت نسبتها ب 

كما سبق هلا وان مثلت أدوار ، العاطفة   خريناآلسريعا آبراء  تتأثر أهنالنا  صرحتكما   لإلحياءلديها القابلية  أن
، االهتمام مبظهرها اخلارجي كثريا ، تستهوي املواقف  اآلخرين أنظارتكون حمط  أنالزائدة ، حتب اجملاملة ، حتب 

                                                                    الدرامية كثريا ، التظاهر أحياان و االستعراض .
                                                                                                       القلق: -2

الحظناه  ابملائة وتعترب نسبة مرتفعة حسب املقياس وهذا ما 75احلالة تعاين من اضطراب القلق العصايب  بنسبة 
يف مقابالتنا وما صرحت لنا به احلالة: تشعر ابلتوتر واالنزعاج دون سبب لذلك " نصيب روحي مقلقة بال سبب 
" ، الضيق وعدم االرتياح ، العصبية ، االرتباك ، صعوبة الرتكيز ، الشعور ابالنقباض ، الشعور ابالهنيار ، الشعر 

                                                                                                   ابلفراغ الشديد.
                                                                                              القلق اجلسمي:-3

ابملائة وهو اقل  58ة القلق اجلسمي على العموم كان مصاحب لالضطراب القلق ولكن كانت نسبته عند احلال
 تشنجات: الدوار ، سوء اهلضم واالستفراغ ،  أعراضهبقليل من اضطراب القلق وميس الصحة اجلسمية وكانت 

              فرط التعرق وخفقان القلب إىلأحياان ، شعور ابلتعب دون بذل جهد ، الرغبة يف النوم ، ابإلضافة 
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                                                                                                   االكتئاب: -4

ابملائة حسب املقياس وهي نسبة تعترب مرتفعة نوعا ما  58تعاين احلالة من االكتئاب كذلك والذي كان بنسبة 
ئج املقابالت ومع مالحظتنا املباشرة هلا حيث وتدل ابن احلالة تعاين من االكتئاب وهذا ما جاء متوافق مع نتا

 إصابتهامازالت تشعر ابلنقص من  أهنايبدو عليه مزاج مكتئب حيث صرحت لنا ابن احلياة متعبة جدا ، كما 
خناف "  اآلخرينابملرض مما اثر على صورهتا الذاتية وتقديرها الذاي حيث ختاف ان تصبح غري متقبلة من 

ظهور االكتئاب "  إىلكل هذا أدى هبا   مصابة ابلسكري " لآلينمانكونش متقبلة ومانلقاش شريك حيايت 
من خالل : الرغبة يف البكاء ، فقدان االهتمام واالستمتاع ابحلياة ،  مرات متر يب فرتات طويلة من االكتئاب"

، أحالم وكوابيس  األرق)     ، اضطراب النوم  صعوبة الرتكيز ، اضطراب الشهية ) فقدان الشهية وسوء اهلضم (
      ....الذات صباح (  ، اخنفاض يف تقدير، االستيقاظ املبكر يف التدور صورهتا حول املوت " صراع " مزعجة

                                                                                                        الفوبيا: -
ابملائة وهو خوف مرتبط مبرض السكري وانتج  53احلالة تعاين من اضطراب الفوبيا بنسبة  أن إىلتوصلنا كذلك 
ا صرة يف : اخلوف من اخلروج من املنزل مبفردهمنه يف املقابالت حيث خماوف احلالة منح أتكدانعنها وهذا ما 

ابإلضافة  يطيحلي السكر يف الليل ""وف من فقدان الوعي اثتاء النوم اخل، خناف يطيحلي السكر ونتغاشى ""
مرض ال  أبيواخلوف من اإلصابة  والشعر أحياان ابلفزع بني حشد من الناس،  اىل اخلوف من األماكن العالية ،

                                                                                               شفاء له .
القلق  يف كل من اهلسترياي والقلق ومما سبق نقول ابن احلالة تعاين من اضطراابت انفعالية و عصابية متثلت 

ابن احلالة لديها مستوى منخفض من  وهذا ما يدلبنسب متفاوتة ولكنها مرتفعة  الفوبيا  و اجلسمي واالكتئاب
                                                                                                  الصحة النفسية .
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دراسة احلالة الثانية – 2  

 تقدمي احلالة: 

 االسم واللقب: )ب .س(

 اجلنس: أنثى

سنة 26السن:   

إانث 2ذكور و  2واألخوات :  اإلخوةعدد   

 الرتتيب بني اإلخوة الثالثة  ) األصغر يف البنات (

 املستوى الدراسي: سنة أوىل اثنوي 

 احلالة االجتماعية: مطلقة 

 احلالة االقتصادية لألسرة: جيدة

( األنسولنينوع املرض: السكري ) النوع األول املعتمد على   

سنوات 7مدة املرض:   

 األب: متقاعد  

ماكثة ابلبيت.مهنة األم:   

 السيميائية العامة للحالة:

البنية املورفولوجية: احلالة متوسطة القامة ، مسراء البشرة لديها بنية جسم جيدة ،  ذات هندام مالئم ومتناسق 
                                                    ومناسب لسنها ) متحجبة ( ، ال توجد عليها تشوهات .

الشكوى  إىل ابإلضافةاملقابلة (  أثناءالصحة اجلسدية: حتمل نوع من االضطراب ) دخول متكرر للمرحاض 
                                                                                          املتكررة من الصداع .
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قلق ، توتر ، خجل ) امحرار الوجه ( مالمح الوجه: عالمات تدل على احلسرة ابدية على وجهها ،  

مع ظهور قلق ( األسئلة إعادةاالنتباه والرتكيز : ضعيف ومشتت ) طلب   

لكن دون تواريخ حمددة ( األحداثالذاكرة: متوسطة ) تذكر   

ضعف الرتكيز (  إىل: متقطع ) راجع واإلنصات اإلصغاء  

متسلسلة. وأفكاراللغة والكالم :سليمة والكالم مرتابط   

 التواصل البصري: متقطع 

، نقر على الطاولة .  األيدي، ، شبك   األرض: هز األرجل ونقرها على اإلمياءات  

 العالقات االجتماعية: غري حمدودة ) انبساطية (

  بطيء : احلركي  النشاط

مواقف جديدة( ،نسيان ) ) اخلجل، خوف ، توجس،توتر ، قلق ،، مكتئب مسات احلالة: مزاج متقلب 
                                                          ة يف التذكر( ، والء لآلخرين ، ثقة يف النفس.صعوب

االتصال مع احلالة: كان االتصال مع احلالة نوعا ما صعب من خالل ) القلق ، التوتر ، الكف ، املقاومة ، 
.املقابلة ... اخل  (عدم االلتزام مبواعيد املقابلة ، فرتات من الصمت أثناء   
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 املقابالت اجملرات مع احلالة االثانية

(: جدول جامع ملقابالت احلالة الثانية4جدول رقم)   

 املقابالت  اتريخ إجرائها مكان أجرائها  مدهتا اهلدف 

التعرف على احلالة وتقدمي انفسنا هلا  -   
بناء جو من األلفة املتبادلة وكسب  - 

 ثقتها . 
إعطاء الفرصة للحالة من اجل  - 

 احلديث عن نفسها .
مجع املعلومات العامة عن احلالة.  -   
حتديد موعد للمقابلة الثانية واهلدف  -  

 منها.

د20 مكان إقامة احلالة      
 

 -مستغامن-
    

 املقابلة األوىل  2017/01/02

  مجع البياانت اخلاصة أبسرة املريض -
( اإلخوةـ  األم،  األب)     
    التعرف على اجلو السائد داخل - 

 األسرة
التعرف على طبيعة العالقات داخل  - 

. األسرة  
 

د50  
 
 

 مكان إقامة احلالة 
 

-مستغامن-  

 املقابلة الثانية 2017/01/08

معرفة التاريخ الصحي للحالة         -  
عرب مراحل عمرها.   

 معرفة التاريخ التطوري والشخصي من  -
                          الرشد إىلالطفولة 

د50  مكان إقامة احلالة 
-مستغامن-   

 

 املقابلة الثالثة 2017/01/12

معرفة التاريخ التعليمي للحالة -   
النتائج عرب مسارها الدراسي  -   
طبيعة العالقة مع األصدقاء يف  - 

 الدراسة.
.نتائج املسار الدراسي  بعد اإلصابة-   

د30 إقامة احلالة مكان   
  -مستغامن-

 املقابلة الرابعة 2017/01/15
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 عرض املقابالت

                                         دقيقة 20املدة    2017/ 01/  2املقابلة األوىل: كانت  بتاريخ 

معرفة التاريخ الزواجي للحالة  . -   
ب فشل العالقة الزوجية ) معرفة أسبا - 

 الطالق (
 

د50  مكان إقامة احلالة  
  -مستغامن-

 املقابلة اخلامسة 2017/01/20

معرفة التاريخ املرضي للحالة. احلالة  - 
 الراهنة للحالة

معرفة اتريخ نشـأة وتطور املرض . -   
معرفة مراحل تقبل فكرة اإلصابة  - 

 ابملرض . 
معرفة أتثري املرض عن احلالة النفسية  -   
معرفة أتثري املرض على احلياة  - 

 الزوجية.

د50 مكان       
إقامة احلالة           

-مستغامن  –   

املقابلة  2017/01/28
 السادسة

واليت  الراهنة للحالةمعرفة احلالة   - 
 مشلت: 
* احلالة الصحية .     
* احلالة النفسية ) املعاش النفسي (     
االجتماعية . األسرية* احلالة العالئقية      

. 

د55  مكان إقامة احلالة 
-مستغامن-  

 املقابلة السابعة 2017/02/04

تطبيق مقياس سيدين كراون  - 
 وكريسب على احلالة مت من خالهلا: 

* معرفة ظروف تطبيق املقياس    
التطبيق . أثناء* لغة جسد احلالة     
التطبيق  أثناء* الوقت املستغرق     
هبدف : معرفة مستوى الصحة  - 

 النفسية لدى احلالة
معرفة اذا كانت احلالة قد تعاين  - 

من عصابيىة وانفعالية من اضطراابت 
خالل نتائج املقايي  الفرعية 

  للمقياس .

د25  مكان إقامة احلالة  
-مستغامن-  

09/02/2017  املقابلة 
 الثامنة
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                                        أوال: التعرف على احلالة:                                             

للحالة وقمنا بشرح هلا عملنا وهدفنا من هذه  أنفسناكانت املقابلة األوىل أول لقاء مع احلالة حيث قدمنا 
أكثر فكان لنا يف هذه املقابلة  تتفاعل معنا أناملتبادلة والثقة اجليدة من اجل  األلفةالدراسة وقمنا ببناء جو من   

                                                                  ملعلومات العامة عن احلالة بشكل عام .مجع ا -

                                                           الفرصة للحالة من اجل احلديث عن نفسها . إعطاء -

                                                          . قمنا بتحديد موعد الثانية واهلدف منها األخريويف  -

                                              دقيقة 50املدة    8/01/2017املقابلة الثانية: كانت بتاريخ 

                                                                       بياانت خاصة أبسرة احلالة الثانية:اثنيا: 

وعن صحته تقول أبنه ال يعاين من اية  "عامل سابق بشركة سونطراك"،سنة  ، متقاعد   58:  األب -
معاملته  أسلوب أما " مزيران من بكري فالدار قاع خنافو منو "عن منط شخصيته فهو حازم  أمامزمنة ،  أمراض

عالقة عادية وال توجد  إهناعن عالقة احلالة به فتقول  أما مالقري مزيران بصح مليح معاان "، فهو عادي "
                                             ."عالقيت به عادية ماكانش بناتنا مشاكل "مشكالت بينهما 

ماكثة ابلبيت  ،وعن صحتها تقول أبهنا تعاين من الضغط الدموي منذ  سنة وهي 56تبلغ من العمر األم:  -
معاملتها رقيق  أسلوبوكذلك  ماما انس مالح معااي ومع قاع الناس"،وعن منط شخصيتها تقول "سنتني ، 

                   مشكالت بينهما . أيةأما عن عالقتها هبا تقول أبهنا جيدة وال توجد "ماما حنينة بزاف" جدا 

يف البنات(، حالتهم الصحية  األصغر( وترتيبها بينهم الثالثة ) 2) واإلانث( 2عدد الذكور ): واألخوات األخوة
 األخت إال،   اإلخوةعالقة جيدة مع كل  أبهناتقول أبن كلهم يف صحة جيدة ، وعن طبيعة عالقتها هبم تقول 

سبب  ، وعن ماهندرش معاها بزاف وال هدران ندابزو (،عالقيت هبا سيئة )تكربها توجد بينهما عدم تفاهم  اليت
 -   " ما فهمتش عاله تتعامل معااي هكدا ، بالك تغري مين .... ) صمت ( ،  ماعالابليش"ذلك تقول 

                                         :األسريواجلو  األسرةطبيعة العالقات داخل 
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احلالة  أرجعته األسرة، وراجع اىل وجود مشكالت داخل األبمن طرف  أحياانمضطربة  األسرةالعالقات داخل 
احلالة  أرجعت. كما قبيح ومزيران وما خيليناش خنرجو ، وكي يتنارفا يزقي علينا قاع " أيب"  أبيهاشخصية  إىل

                       ." بسبب النرفزة واملعاملة السيئة لألمها" أبيهاابلضغط الدموي سببه  أمها إصابة

                                         دقيقة 50املدة:    12/01/2017املقابلة الثالثة: كانت بتاريخ 

                                                            والشخصي للحالة: التاريخ الصحي والتطوري اثلثا:

                                                                                             التاريخ الصحي –أ  

                                                                محل طبيعي ) مرغوب فيه (. مرحلة احلمل: -  

من طفولتها حىت املراهقة شفيت منه. كما عانت من   )نشاط حركي  عانت احلالة من مرض الربوالطفولة:  - 
                                                                                             زائد و فرط احلركة( .

من انحية النمو احلس حركي والتطور  أتخر أيكان طبيعي ومتناسب مع املرحلة العمرية ومل ترى النمو:  - 
                                                                                                          اللغوي .

                                                                            التاريخ التطوري والشخصي: –ب 

                                                                             طبيعية ، الرضاعة طبيعيةالوالدة:  -

خارج البيت وكان هلا صديقات  أقراهناطفولة جيدة وسعيدة وكانت تلعب مع  أبهنا: تقول مرحلة الطفولة - 
،   " طفوليت كانت بزاف شابة كنت نظل نلعب ما ندخلش حىت مور املغرب "سنة  14الطفولة حىت سن 

                             واجلريان ". ءواألقرابكما تقول أبهنا كانت حمبوبة كثريا يف طفولتها من طرف عائلتها 

كانت يف البداية عادية واجتماعية   أهنامن انحية البلوغ كان سليم ، وتقول عن مراهقتها مرحلة املراهقة:  -
سنة . وبعد اخلطبة مت  17خطبتها ) اخلطوبة ( يف سن  إىلمل تعش مراهقتها جيدا وأرجعت ذلك  أهناأكثر إال 

سنة كما  19تزوجت وهي يف مرحلة املراهقة ويف عمرها  أهناالتوقف عن الدراسة والبقاء يف البيت . وتقول 
                                                 )نوع من احلسرة ( .  "مانيش عاقلة بلي عشت مراهقة "قالت 

                                          قةدقي 30املدة:    16/01/2017املقابلة الرابعة: كانت بتاريخ 
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                                                                                   التاريخ التعليمي للحالة: رابعا:

                                                                سنوات 6عمر احلالة عند االلتحاق ابملدرسة:  -

                                            ضعيفة وأحياانالنتائج عرب مسارها الدراسي: كانت حتت املتوسط  -

كنا   وإانث"كان عندي بزاف زمالء ذكور يف الدراسة: كانت جيدة وواسعة  األصدقاءطبيعة العالقة مع  -
                                                                                  نظلو نزعقو فوتنا ميات شابني"

" طلب منها خطيبها التوقف عن توقفت عن الدراسة بسبب خطبتها  األوىلتوقف عن الدراسة : يف السنة  -
                       ة كما مل تكن حتب الدراسة"نتائجها كانت ضعيف أن إىلمزاولة الدراسة ابإلضافة 

                                      دقيقة 50املدة:     21/01/2017املقابلة اخلامسة: كانت بتاريخ: 
                                                                              التاريخ الزواجي للحالة: خامسا:

                                                 ) مراهقة (  17عندما كانت تبلغ من العمر اتريخ اخلطوبة: -

                                                             سنة ) مراهقة ( 19عندما بلغت  اتريخ الزواج: -

تقول ابن الزواج كان مبوافقتها ورضاها وكان عن معرفة سابقة ابلزوج ، وعن عالقتها  طبيعة العالقة الزوجية: -
كانت   أهنايوم زفافها ) ليلة دخول العريس عليها( ، ابإلضافة إال  أولالزوجية تقول أبهنا تعرضت لصدمة يف 

مما اثر على  األسرة اضطراب العالقة داخل إىل أدت األسرةممتدة وظهرت بعض املشكالت داخل  أسرةتعيش يف 
                                                                                         العالقة الزوجية يف نظرها .

بقيت مستمرة والعالقة الزوجية كانت  األسرةاملشاكل داخل  أن إالرغم محل احلالة من الزوج محل احلالة :  -
         " كانت مشاكل بزاف مع عجوزيت وكنا ندابزو" األسرةتزداد اكرت اضطرااب يف جو من املشاحنة داخل 

                                                                                                  

وينقص من املشكالت داخل  األسرييغري املولود اجلديد اجلو  أناحلالة يف  أملن كاظهور املولود اجلديد:  -
الذي  األسرةداخل  أكثرواستمر احلالة على حاهلا من مشكالت واضطراب  أرادت، ولكن مل يكن هلا ما  األسرة

                                                                             انعكس على  العالقة الزوجية .
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سنوات على زواجها وقع االنفصال والطالق من الزوج ،  4: احلالة بعد مرور انفصال احلالة عن الزوج -
مطلقة وهي  أهناوعاشت حالة نفسية صعبة ودخلت يف حالة من االكتئاب واحلزن الشديد وصعوبة تقبلها فكرة 

جتماعي وشعورها ابلذنب لقبوهلا الزواج به ويف سن مبكرة سنة مما أثر اكرت على معاشها النفسي اال 23يف سن 
                                                                                                    .   من حياهتا 

                                  دقيقة 50املدة:        28/01/2017املقابلة السادسة: كانت بتاريخ: 
                                                                                التاريخ املرضي للحالة:سادسا: 

سنة أن اتريخ التشخيص كان عند   26صرحت احلالة ) ب،س( البالغة من العمر اتريخ تشخيص املرض:  -
تعاين  أهناالطبيب على  إىل أثرهرضها لإلغماء نتيجة بذل اجلهد وأخذت على سنة. وذلك بعد تع 19بلوغها 

) كي فوت علي التهاب بعد فحصها حيث قالت  أيمن التهاب كما سبق الذكر ولكن الطبيب نفي وجود 
) انصدمت احلالة ، يل راهي جتيك وقيال نتاع السكر (  األعراضالطبيب قايل ما فيكش التهاب قايل هذي 

بكاء ،حزن ، صمت طويل  ( ، وطلب الطبيب منها وضع التحاليل للتأكد من ذلك . وكانت نتائج التحاليل  
              مصابة ابلسكري. أهناغ وشخصت حالتها على  6بوجود ارتفاع نسبة السكر يف الدم ب 

)   "أمنتشالطبيب بلي فيا السكر أان متا ما  " كي كونفريمايلتقول احلالة رد فعل احلالة عند التشخيص:  -
"ما  وتضيف قائلة  "وبقيت غري نبكي ) بكاء شديد انتج عن الصدمة("رفض ( ، وتشوكيت ) صدمة ( 

 " كون غري جاين مرض البغا صعيب ندير اوبرياسيو وال ومشي السكر"وبقيت تقول هلم تقبلتوش قاع"  
بعدها قام الطبيب  "كنت حاسبة يقضب غري الشوابني برك".السكري يصيب الكبار فقط  أنوكانت تظن 

"فهمين شواال  كل يوم كما قام بشرح هلا طبيعة مرض السكر  ابألنسولنيبتهدئتها  وقال هلا وجب عليك احلقن 
" قابلته ابلرفض مع توضيح هلا كيفية اجرائها  إبرةكما قام حبقنها أبول   مرض السكر وقلي الزم تتعايش معاه"،

                                           واملداومة عليها يف فرتة زواجها . اإلبرةهلا  إجراءوتوىل زوجها يد" الشد

 أهنامبرض السكري على حالتها النفسية خاصة عند تذكرها  اإلصابة أثرت: أتثري املرض على حالتها النفسية -
سنة (،  حيث عاشت فرتة من احلزن الشديد والقلق والكآبة والتوتر الناجتة عن  19يف هذا السن )  أصيبت
"  اىل االستخدام اليومي لإلبرة والوخز وما يصاحبها من شعور ابألمل مما زاد من شعورها ابمللل  ابإلضافةالرفض 

غري عادية وساهم يف  أبهناتشعر  تتقيد حبمية غذائية ،جعلتها أصبحت أهنا) رفض (، كما  كرهت ومليت"
                                                                " كنت حن  روحي انقصة".ابلنقص  إحساسها
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من  واألسريةاثر املرض على احلالة نفسيا وانعكس على حياهتا الزوجية املرض على احلياة الزوجية  أتثري -
املشكالت  إىل ابإلضافةالسكري اثر على حياهتا الزوجية  اجلنسية ككل  أنخالل شعورها ابلتعب املستمر كما 

                                                   البيت وغري ذلك . أشغالزوجها بسبب  وأمبني احلالة  األسرية

)    رض تدرجييا حيث كانت البداية عند معرفتها أبهنا حامل كان التقبل احلالة للمتقبل املرض عند احلالة:  -
مريضة  أهنا" حيث كانت ال تزال حت  نفسها على بعد التشخيص ( حيث تقول " هكا تقبلتو شوية  أشهر 5

اما عن تقبلها بشكل كامل للمرض كان بعد وليت حاسة روحي مريضة وليت ضعيفة "  وتشعر ابلنقص "
سبب تقبلها له بشكل كلي اىل قوة  وأرجعت " بعد عامني هيا لتقبلتو نيشان " اإصابتهسنتني من تشخيص 

اىل الدعم  ابإلضافةمبرض السكري ماهي اال ابتالء من عند هللا والبد من تقبلها ،  إصابتهااالميان أبن 
اتين مرض " كورجوين انس نعرفهم االجتماعي اليت تلقته من احمليطني هبا وكذلك من املصابني بنفس املرض 

                                        كل هذه العوامل سامهت يف تقبلها لإلصابة مبرض السكري .  ابلسكر "

                                  دقيقة 55املدة:         04/02/2017املقابلة السابعة: كانت بتاريخ: 

                                                                             احلالة الراهنة للحالة الثانية:سابعا: 

                                                                                              احلالة الصحية: -أ

سا،   24مدار مرة واحدة على  األنسولني إببرةاحلالة )ب، س(  تعاين من مرض السكري وتستعمل احلقن 
" ووحدة نديرها مني يكون طالع يف حالة ارتفاع نسبة السكر يف الدم  أخرى إبرةتستعمل  وأحياانبصفة منتظمة 
معينة  أوقاتمرات يف اليوم ابستمرار ويف  3، كما تقوم احلالة بفحص نسبة السكر يف الدم  مني انكل بزاف"

 جتده منخفض فينتج عنه عدم الرؤية ، و أخرى وأحياانمرتفع حيث تشعر ابلدوار والدوخة وصداع  أحياانوجتده 
عن ثقافتها الصحية فتعترب نفسها واعية هبذا املرض ولديها ثقافة صحية واسعة  أماالتعرق ، وخفقان القلب ، 

مضعفات  أيةة والوقائية لتفادي االحتياطي اإلجراءاتهبذا املرض حيث تستعمل الرجييم بصفة دائمة كما تتخذ 
                                قد تنتج عنه ، و لكن احلالة من الناحية الصحية بشكل عام تعاين من:

ابلرأسنوابت صداع ، غثيان ، امل حاد  -  

فقدان الشهية ( وأحياان) شره عصيب  األكلمشاكل واضطراابت يف  -   
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عمل آبيد القيام ارتفاع شديد يف دقات القلب عن -   

شعور حبالة من الربودة والسخونة وابستمرار. -   

دون سبب. وإعياءشعور بتعب بدين  -   

املعاش النفسي )احلالة النفسية(: –ب   

 احلالة النفسية للحالة تبدو غري مستقرة وذلك من خالل:

" حن  روحي دميا مشي مرحية "والطمأنينة النفسية  لألمنافتقادها  -  

الطاقة .فقدان  -  

شعورها ابليأس وهبوط اهلمة.  -  

ابلذنب ) زواج مبكر( اإلحساسالشعور و  -  

الشعور ابلنقص واخنفاض تقدر الذات. -  

" مرات نبغي نبكي بال سبة "دون سبب  األحياناحلاجة اىل البكاء يف بعض  -  

الشعور املستمر ابلضيق واالستياء واالنزعاج دون سبب واضح. -  

" دميا حن  روحي مقلقة ومانطيقش نتحكم يف  أعصاهباابلقلق الدائم وعدم حتكمها يف  واإلحساسالشعور  -
                                                                                    روحي ماعالابليش عاله "

ال وقوع مضاعفات مرض اخلوف من اصابتها ابمراض أخرى وهذا اخلوف انتج حسب قوهلا من احتم -
       من السكري " " خناف كون نطيح برى مني يطلعلي السكر " آخر" خناف حيكمين مرض السكري 

عدم القدرة على الرتكيز مع كثرة النسيان. -  

" حن  دميا روحي عيانة بال ماندير والو "دون بذل جمهود  واإلعياءالشعور ابلتعب  -  
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) كي يصرايل مشكل ما نقدرش نواجهوا وننسحب قف املؤملة واهلروب منها عدم قدرهتا على مواجهة املوا -
                                                                                                       ديراكت (

اىل: ابإلضافةاضطراابت يف النوم ) نوم متقطع ترجعه اىل مرض السكري (  -  

أحالم و كوابيس مزعجة واليت تشعرها ابلضيق عند االستيقاظ. " حنلم روحي دميا نبكي يف املنام   -1        
          ) صراع ("، دميا نوم  روحي مرضت بزاف ومتم " املوت دميا يالحقين يف املنا)صراع غري حملول("،

)   حم  روحي عندي اكتئاب "" نرقد بزاف يف النهار وكون نصيب نظل راقدة النهار   أثناءنوم مفرط  -2 
                                                                        اكتئاب وهروب من الواقع(

كما تعاين من عادة قضم األظافر.  -  

مشي مريضة ، عايشة غاية ، بدرامهي ، خبدميت " ) هروب من الواقع (. أاناليقظة " حنلم بلي  أحالم -  

                                                                 :واالجتماعية األسريةلة العالئقية احلا –ج 

حاليا تقول  أسرهتا أفرادمع  األسريةتقيم وسط عائلتها بعد انفصاهلا عن زوجها ، وعن عالقتها  اآلناحلالة  -
"  والطمأنينةكما ال تشعر ابحلب واحلنان   أسرهتا دأفرامضطربة نوعا ما ،فهي تفتقد للتحاور والتجاوب مع  أبهنا

ال تقدم هلا املساعدة والرعاية الكافية للتغلب  األسرة أن، كما  عليهم ملي وقع الطالق " ثقيلةحن  روحي 
" ما يعاونونيش ماداي ما يروحو معااي للطبيب  غي مني على املرض اال يف احلاالت العاجلة  حسب قوهلا 

                                                                                       يوقفو معااي "منرض بزاف 

عالقة جيدة مع صديقاهتا كما حتب قضاء معظم وقتها خارج املنزل  أبهناوعن عالقتها االجتماعية تقول  -
تشعر ابلوالء واالنتماء لصديقاهتا ،وتتأثر هبم    أبهناقائلة  وأضافتورفضه ،  األبمع صديقاهتا لوال صرامة 

                                                                        الغري . انتظارتكون حمط  أنكما حتب 

دقيقة 25املدة:         09/02/2017املقابلة الثامنة : كانت بتاريخ   

  كراون وكريسب على احلالة:تطبيق مقياس الصحة النفسية لسيديناثمنا: 



       الفصل اخلام                                                               عرض النتائج ومناقشتها 

- 80 - 
 

مقابلة مع احلالة وقمنا يف هذه املقابلة تطبيق مقياس سيدين كراون وكريسب على احلالة هبدف  آخركانت   
معرفة مستوى الصحة النفسية لديها ومعرفة اذا كانت تعاين من اضطراابت عصابية وانفعالية وذلك من 

:  إىلخالل مقاييسه الفرعية وخلصت املقابلة   

ظروف تطبيق املقياس: مت شرح للحالة املقياس وتوضيح اهلدف منه حيث كان االتصال مع احلالة جيد من  -
لغة اجلسد أثناء التطبيق:   –على بنود املقياس.    اإلجابةلنا رغبتها يف  وأبدتخالل تفاعلها وجتاوهبا معنا  

، وضع القلم يف الفم . األيديابستمرار ، تقاطع رجليها ، تكرار شبك  األنف حك إمياءة  

على بنود املقياس وتعترب مدة مرتفعة واليت قد  لإلجابةدقيقة (  17الوقت املستغرق: استغرقت احلالة )  -
 ترجع ) كف ومقاومة  (

:موضحة يف اجلدول التايل نتائج تطبيق مقياس سيدين كراون وكريسب لصحة النفسية على احلالة الثانية -  

.قياس الصحة النفسية للحالة الثانيةجدول يوضح نتائج تطبيق م (:5جدول رقم )  

من أصل  نسبة االضطراب  %  املقايي  الفرعية الدرجة احملصل عليها 
 مقياس القلق 9 12 75.00%
 مقياس الفوبيا 9 13  69.23%
 مقياس الوساوس 10 11 90.90%
 مقياس القلق اجلسمي 7 12 83.33%
االكتئابمقياس  8 12 66.66%  

 مقياس اهلسترياي 5 9 55.55%
 املقياس الكلي 51 69 73.91%

 

                                                                                       التعليق على اجلدول:

مقياس سيدين كراون وكريسب للصحة النفسية املطبق  ( الذي يوضح نتائج 5نالحظ من اجلدول رقم )     
درجة على املقياس الكلي وهي درجة مرتفعة عن وسيط  51 أظهرتعلى احلالة الثانية )ب. س(، أن احلالة 

، هذا ما يدل على اخنفاض مستوى الصحة النفسية للحالة مما يبني  34.5الصحة النفسية الذي يقدر ب 
راابت عصابية وانفعالية كانت نسبتها كاآلي: نسبة مرتفعة يف كل من الوساوس ) لنا أن احلالة تعاين من اضط
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 75ابملائة  والقلق  بنسبة  83.33ابملائة والقلق اجلسمي بنسبة  90.90( بنسبة  واألعراضالسمات 
ائة وتعترب  ابمل 66.66ابملائة ، وجاء االكتئاب بنسبة  69.23ارتفاع نسبة الفوبيا بنسبة  إىل ابإلضافةابملائة 

      ابملائة وتعترب نسبة فوق املتوسط . 55.55اهلسترياي فسجلت بنسبة  أماكذلك نسبة مرتفعة نوعا ما ، 
                                                                                 

                                                                               استنتاج عام عن احلالة الثانية:

                                                أن: إىلمن خالل املقابالت واملالحظة ونتائج املقياس توصلنا 

سنة وهي مطلقة ومصابة ابلداء السكري من النوع األول )اخلاضع  26احلالة )ب. س( البالغة من العمر 
تعاين من عدم استقرار نسبة السكر يف الدم ) مرتفع/  أهناسنوات من اإلصابة ابملرض  7 لألنسولني( ملدة

العديد من تعاين  أهنامنخفض( هذا ما أثر على معاشها النفسي وانعكس على صحتها النفسية حيث وجدان 
                                                                االضطراابت العصابية واالنفعالية  وهي كاآلي:

                                                                      والسمات(: األعراضالوسواس )  -1

ابملائة وهي نسبة مرتفعة كثريا على مقياس الصحة النفسية الذي  91كانت نسبة هذا االضطراب بنسبة 
: حريصة أبهناجاء متوافق مع نتائج مقابالتنا ومالحظاتنا على احلالة  بته مقاييسه الفرعية وهذا ماأظهرت نس

اكثر مما ينبغي بنفسها ، االهتمام املبالغ فيه ابلنظافة ، االنشغال ابلعمل وبشكل دقيق ومستمر ، الكمال يف 
ا ـ كما توجد لديها أفكار سخيفة و غري وذلك بدرجة مبالغ فيه اجنازهااألشياء ، والتحقق من األشياء بعد 

                                                                                                       منطقية .

 

                                                                                         القلق اجلسمي: -2

تتعلق ابلصحة اجلسدية وانجتة ابلدرجة  أعراضابملائة وحيمل  83والذي جاء كذلك بنسبة مرتفعة قدرت ب 
) الدوخة (، غثيان  ضيق يف التنفس ، الصداع ، الدوار : األعراضابة ابلسكري ومشلت هذه األوىل عن اإلص

، تصبب العرق ، خفقان دون سبب   واإلعياء، وخزات وتشنجات يف اجلسم ، الشعور ابلتعب البدين 
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        القلب ، شعور حبالة من الربودة والسخونة ابستمرار ، اهتمامات جنسية اكرت ) انجتة عن الطالق ( .
                                                           

                                                                                                    القلق: -3

تعاين من القلق وهذا ما أثبتته نتائج املقياس  أهناكذلك خالل مقابالتنا مع احلالة ومالحظاتنا هلا توصلنا 
ابملائة وهي نسبة مرتفعة ، فاحلالة تعاين من : القلق الدائم وعدم التحكم يف  75فكانت نسبة القلق 

،عادة قضم  " دميا مشي مليحة"، التوتر واالنزعاج دون سبب  "" دميا حن  روحي مقلقة  األعصاب
سوف يغمى عليها ، الشعور ابالهنيار، الفراغ  أبهنا، الشعور ابلضيق واالستياء دون مربر ، الشعور  افرظاأل

                                                                                 الشديد ، الكوابيس املزعجة .

                                                                                                   الفوبيا: -4

ابملائة وهي تعترب كذلك نسبة مرتفعة ولكن كانت خماوف احلالة انجتة ومرتبطة  69كانت نسبة الفوبيا ب 
ال عالج هلا ، اخلوف من األماكن  أبمراضمبرض السكري واخلوف من مضاعفاهتا ، اخلوف من اإلصابة 

                                                             العالية ، عدم الرغبة يف اخلروج مبفردها من املنزل .

                                                                                              االكتئاب    -5

االكتئاب عليها كبطء حركي والصعوبة يف الرتكيز وكثرة  اعرضاالحظنا من خالل املقابالت مع احلالة بعض 
النفسية ، واخنفاض يف  والطمأنينة لألمن، وافتقادها  وهبوط اهلمة ابليأسالنسيان والرغبة يف البكاء ، والشعر 

 إىلضافة تقدير ذاهتا ، وفقدان االستمتاع ابحلياة ، والالمباالة ، وعدم القدرة على مواجهة املواقف املؤملة ، ابإل
)  األكلنتيجة الطالق ( ، كما تعاين من اضطراابت  إىلشعورها ابلذنب ) اختاذ قرار زواج مبكر مع الوصول 

، تعب ، أحالم وكوابيس مزعجة ) صورة  األرقالنهار  ،  أثناءفقدان الشهية ( ، اضطراابت النوم ) نوم مفرط 
جاءت متوافقة مع نتائج املقياس الذي أظهرت  عراضاألالبكاء ، صورة املوت ، صراع الشعوري  ( . كل هذه 

                                            ابملائة وهي نسبة مرتفعة . 66احلالة تعاين من االكتئاب بنبسة  إن
                                                                                         اهلسترياي: -6
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ابملائة وهي نسبة فوق املتوسط ، وجاءت متوافقة ملا سجلناه يف  55مت تسجيل اهلسترياي على املقياس بنسبة 
، العاطفة الزائدة  لإلحياءمقابالتنا وما حلظناه على احلالة : االهتمام ابملظهر اخلارجي هلا كثريا ، القابلية الشديدة 

                                                        االنتباه . ، لفت اآلخرين أنظارتكون حمط  أن، الرغبة يف 

احلالة تعاين كثريا من أحالم اليقظة وهذا هرواب من الواقع نتيجة املرض  " حنلم  أنوجدان أحالم اليقظة:  -7
                                                                                            بلي مانيش مريضة " .

بناء على ما مت ذكره فان احلالة تعاين من اضطراابت عصابية وانفعالية  عديدة مشلت ) الوسواس ، القلق  إذن
أحالم اليقظة ، هذا ما أثر على صحتها  إىلاجلسمي ، القلق ، الفوبيا ، االكتئاب ، اهلسترياي ( ابإلضافة 

الصحة النفسية مع ارتفاع يف االضطراابت العصابية واالنفعالية اليت مت  النفسية حيث سجلنا اخنفاض يف مستوى
                                                                                                            ذكرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة احلالة الثالثة  – 3  

تقدمي احلالة:  -  
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ع(االسم واللقب: )ب .  

 اجلنس:ذكر

25السن:   

  إانث 2واألخوات :  اإلخوةعدد 

1الرتتيب بني اإلخوة :   

 املستوى الدراسي: اثنوي

 احلالة االجتماعية: أعزب 

 الوظيفة: مرتبص حاليا مبعهد التكوين الوطين 

 احلالة االقتصادية لألسرة: متوسطة

( األنسولنينوع املرض: السكري ) النوع األول املعتمد على   

سنوات 10املرض: مدة   

: بناءا األبمهنة   

 مهنة األم: ماكثة ابلبيت

 السيميائية العامة للحالة:

البنية املورفولوجية: احلالة متوسط القامة امسر البشرة وبشوش ، لديه بنية جسم ضعيفة ذو هندام مالئم ومناسب 
                                                                  تشوهات . أيةلسنه ، ملتحي ،  وال يوجد عليه 

 مالمح الوجه : معربة على املوقف

 االنتباه : جيد 
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(  واملكان إصابتهابلتفصيل يف الزمان ) اتريخ  األحداثالذاكرة: لديه ذاكرة جيدة وذلك من خالل تذكر خمتلف 
                                                                                                 ) مكان حدوثها (

واإلنصات: جيد  اإلصغاء  

 اللغة والكالم :لغة سليمة وكالم واضح ومفهوم . 

. األحداثاألفكار: أفكاره مرتابطة ومتسلسلة حسب   

( أحياان األرضالتواصل البصري: متقطع ) النظر يف   

ابستمرار ، غلق الذراعني يف  األرجلعند التذكر ، حتريك  ىاألعل إىللغة جسده : طأطاة الرأس ، رفع الرأس 
                                                                                                   وضعية دفاعية .

، عالقات غري حمدودة.  اآلخرينالعالقات االجتماعية: منبسط حنو   

، واقعي ، منضبط ومنظم   أحياانلنفس ، مرح ، نشط وحيوي ، منبسط ، خجول مسات احلالة: تفائل ، ثقة اب
                                                                                .  خوف ، قلق جسمي ، عصيب.

لنا رغبته واستجابته لكل املقابالت وجتاوب معنا  أبدىاالتصال مع احلالة: كان االتصال سهل معه حيث 
. إليهالوصول  اندأر تنا حول ما اعلى خمتلف تسائلتنا واستفسار  وأجاببشكل جيد كما التزم بكل مواعيد املقابلة 

                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                

 املقابالت اجملرات مع احلالة الثالثة
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جدول رقم) (: جدول جامع ملقابالت احلالة  الثالثة .           

 املقابالت  اتريخ إجرائها مكان أجرائها  مدهتا اهلدف 

 
التعرف على احلالة وكسب ثقته وبناء  - 

 جو من األلفة والتعاطف من اجل.
* مجع املعلومات األولية والعامة عنه.   
* إعطاء الفرصة له للكالم والتعبري عن  

 نفسه بشكل عام.
* حتديد موعد للمقابلة القادمة .   

 

د25  مكان إقامة احلالة 
 
 

-غليزان-  

 املقابلة األوىل  2017/01/20

مجع البياانت اخلاصة أبسرة املريض. -    
، االم ـ االخوة ( األب)     
وطبيعة العالقات  األسريمعرفة اجلو  -  

األسرةداخل   

د50  مكان إقامة احلالة  
 
 

-غليزان-  

 املقابلة الثانية 2017/01/27

معرفة التاريخ الصحي عرب مراحل  -   
 العمر.
معرفة التاريخ التطوري والشخصي عرب  -  
* مرحلة الطفولة     
* مرحلة املراهقة     
* مرحلة الرشد      

د50  مكان إقامة احلالة 
-غليزان-   

 

 املقابلة الثالثة 2017/02/03

معرفة التاريخ التعليمي للحالة -   
معرفة نتائج املسار الدراسي للحالة -   
املرض على املسار الدراسي  أتثريمعرفة  - 

 وانعكاسه على نتائجه الدراسية .

د35  مكان إقامة احلالة 
  -غليزان-

 املقابلة الرابعة 2017/02/10
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 عرض املقابالت:

دقيقة     25املدة    2017/ 01/  20املقابلة األوىل: كانت بتاريخ   

                                أوال: التعرف على احلالة:                                                        

له كما قمنا بشرح له طبيعة عملنا وما  أنفسنالقاء مع احلالة وذلك من اجل: التعرف عليه وقمنا بتقدمي  أولكان 
سرية كل ما  إىلكل التعاطف معه ، كما اشران   أبدينانريده من هذه املقابالت  وهلذا سعينا اىل كسب ثقته حيث 

معرفة التاريخ املرضي للحالة . -   
فة نشأة وتطور املرض عند احلالة معر  -   
معرفة مراحل تقبله ملرض السكري  -   
معاشه النفسي معرفة أتثري املرض على  -   

 
 

د55  مكان إقامة احلالة  
  -غليزان-

 املقابلة اخلامسة 2017/02/17

معرفة احلالة الراهنة للحالة واليت مشلت   - 
 كل من :

* احلالة الصحية     
* احلالة النفسية      
االجتماعية . األسرية* احلالة العالئقية      

 

د55 مكان       
إقامة احلالة            

-غليزان  –  

املقابلة  2017/02/24
 السادسة

آخر مقابلة مت فيها تطبيق مقياس   - 
سيدين كراون وكريسب للصحة النفسية 

 هبدف :
* مستوى الصحة النفسية عند احلالة .    
* معرفة اذا كان قد يعاين احلالة من  

انفعالية عصابية بناءا على  اضطراابت
املقاي  الفرعية ملقياس الصحة  نتائج

 النفسية . 
 

د20  مكان إقامة احلالة 
-غليزان-  

 املقابلة السابعة 2017/03/03
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مجع  -        ال ، حيث خلصنا يف مقابلتنا تبقى من اجل البحث العلمي ليس ا وإهنايتم ذكره من معلومات  
                                                                            العامة عنه .و  األوليةاملعلومات 

الفرصة للكالم والتعبري عن نفسه بشكل عام . إعطاءه -  

االتفاق على موعد للمقابلة القادمة وحتديده  . -  

دقيقة  50املدة    27/01/2017املقابلة الثانية: كانت بتاريخ    

بياانت خاصة أبسرة احلالة:                 اثنيا:   

، وعن منط شخصيته قال  أسبوعكل  سنة ويشتغل مهنة البناء بعيد عن البيت ويعود يف هناية  47: األب -
حبكم  أبيهه قريب من معاملته  كما يعترب احلالة نفس أسلوبومعتدل يف  األسرة أفرادانه طيب معي ومع مجيع 

                )البناء(.                                األب) يف اهلندسة املدنية ( مع طبيعة عمل تربصه تقارب
   أمراض وعن أيةوعن صحتها يقول أبهنا ال تعاين من  سنة وهي ماكثة ابلبيت ، 49تبلغ من العمر األم:  

ما نتحاورش معاها ، هي متيل للطفلة  "عالقته هبا يقول أبهنا طيبة  ولكنه ال يتحاور معها كثريا حيث قال 
اببيه يقول  أمه، وعن عالقة  أمهمشكالت بينه وبني  أيةولكن ال توجد  " أانالصغرية ملريضة ابلسكر كيما 

                                    .              األسرة أفرادوجد مشكالت بني أبهنا كذلك جيدة وال ت
" ال تعاين من مشكالت صحية وعن عالقته هبا يقول أبنه دائما على خالف معها الكربى األخت -  األخوات

 األخت  .                   ".                                    دميا معاها يف مشاكل ابش نوريلها صالحها 
سنوات ، وعن عالقته هبا 3ومنذ كان يف عمرها  األنسولنيالصغرى: تعاين من مرض السكري واملعتمد على 

 -                                                             مشكالت . أيةيقول أبهنا عالقة جيدة وال يوجد 
  خالفات. أوجيدة وال يوجد مشكالت  األسرة أفراد: جيد والعالقة بني األسرياجلو  
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دقيقة 50املدة:        03/02/2017ريخ املقابلة الثالثة: كانت بتا  

والتطوري والشخصي للحالة: التاريخ الصحياثلثا:   

التاريخ الصحي –أ    

مرحلة احلمل: محل طبيعي ) مرغوب فيه (   -    

           الوالدة: والدة طبيعية ولكن مت تسجيل نقص يف الوزن مما استدعى بقاءه مدة يف املستشفى . - 

                               . أخرىاحلقيقية ومت االستعانة ابمرأة  األمالرضاعة: اصطناعية ومل ترضعه  - 

.                         أتخر يف النمو احلس حركي والتطور اللغوي أيالنمو: كان طبيعي ومل يعاين من  -   

التاريخ التطوري والشخصي: –ب   

يف حياته حيث عاش طفولة سعيدة وكان اجتماعي بطبعه  أمجلعن طفولته يقول أبهنا مرحلة مرحلة الطفولة:  -
 " طفوليت شابة بزاف وميات ما تتعاود فوهتا مليحة "ولعب مع أقرانه وعاش مغامرات مجيلة على حسب قوله 

كان هادئ      لألنه أصدقائهتذكر ، وكان حمبوب من طرف  أمراض أيةحيث كان بصحة جيدة ومل يعاين من 
                                                               .األلعابيف  أصدقائهبطبعه وحيب مشاركة 

، وعن  أصدقائهمعلومات حول اجلنس مت تعلمها من طرف  أمامن انحية البلوغ كان سليم ،مرحلة املراهقة:  -
، وعاش فرتة من السعادة يف تلك املرحلة  ،ولكن " فاتت اتع مغامرات مع صحايب" معاشه هلذه املرحلة يقول 
سنة مما اثر ذلك على صحته وانعكس  16مبرض السكري عندما بلغ من العمر  أصيبسعادته مل تكتمل  لألنه 

هقة فاتت مليحة " املراعلى حالته النفسية وفقد متعته بتلك املرحلة واستمتاعه مبرحلة املراهقة على حسب قوله 
بعد  الرشد:مرحلة  –  ." فقدت املتعة متا ، واثر علي بزافبصح سكري كي حكمين تبدلت حيايت قاع و 

شخص  أان واآلنمرحلة جديدة يف حياي  أبهناجتاوزه ملرحلة املراهقة دخل يف مرحلة الرشد حيث يقول عنها 
 أصابينضي عن حياي ومتقبل ملرض السكري الذي را أنين إالوعي ومسؤولية رغم كل ما عشته يف السابق  أكثر

                                   .وحمبوب لدى اجلميع  أصدقاءيف مراهقيت  ، كما لدي 
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دقيقة 35املدة:    10/02/2017املقابلة الرابعة: كانت بتاريخ   

                              التاريخ التعليمي للحالة:                                               رابعا:  

                               سنوات من العمر  6عمر احلالة عند االلتحاق ابملدرسة: التحق عندما بلغ  - 

                                        سنة يف ذلك الطور ةأيالطور االبتدائي : كانت نتائجه جيدة ومل يعيد  - 

من املتوسط ولكن حتسنت نتائجه وتوفق يف شهادة التعليم املتوسط  األوىلالطور املتوسط: تكرار السنة  - 
                                                معدل" 14" رحبت البيام نتاعي  بنتائج جيدة على حسب قوله

على حتصيله الدراسي  اإلصابة أثرتاثنوي حيث  األوىلمبرض السكري يف السنة  إصابتهالطور الثانوي: متت  -
" كنت منرض بزاف وما حنضرش بزاف وما قدرتش نتكيف وكنت حنشم ابش يهدرو ليقراو معااي بلي يف 

رسوب يف البكالوراي وبعدها مت ويعيد السنة من جديد ، كذلك مت ال األوىل، مما جعله يرسب يف السنة السكر " 
                             " طردوين على جال السن " .فصله من الدراسة بسبب السن

      دقيقة                           55املدة:     17/02/2017املقابلة اخلامسة: كانت بتاريخ:  

                                التاريخ املرضي للحالة:                                             خامسا: 

" درت سنة تعرض حلادث مرور بدراجته  16يف املراهقة عندما كان يبلغ من العمر التعرض حلادث :  -
جروح ودخل على اثرها " حيث تعرض لكسور على مستوى اليدين والرجلني وعدة  2007اكسيدو يف صيف 

                                             للمستشفى ، وواصل العالج ملدة شهر من اجلروح والكسور.

مع العلم أنه كان على علم أبعراض  األعراض: بعد مرور شهر على احلادث بدأ حيس ببعض قبل التشخيص -
اليت كان  األعراضالصغرى مصابة ابلسكري وهو من كان يتكفل هبا ومن بني  أختهالسكري من قبل حبكم 

                                                                                                        حيس هبا :
جفاف على مستوى احللق  -  
الصداع  -  
الثقل والبطئ -  
الشعور ابلدوران  -  
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الرغبة يف النوم مع اخلمول . -  
استعمال جهاز قياس نسبة السكر يف الدم الذي تستعمله  إىلجعلته يشك يف نفسه مما دفعه  األعراضهذه 

درجات وهذه النتيجة املرتفعة جعلته  يشك يف اجلهاز ، ولكن قام بزايرة  6اخته الصغرى ، فوجد بعد القياس 
                                                                      الطبيب املختص لتشخيص حالته.

ــد التشــخيص:  - ــة عن نتـائج التحاليــل علـى أنــه  أظهــرت األوليـةبعـد زايرة الطبيــب والقيـام ابلتحاليــل رد فعــل احلال
ت " بـديفـرفض احلالـة  اإلبـرةعليـه اخـذ  أنحيـث اخـربه الطبيـب " قلتلو بـالك ماكـاش منهـا " ، مصاب ابلسكري 

ـــت واش لقــى يف " طبيعــي يف البدايــة ال تتقبــل وبعــدها تتقبـــل  شــيءفــرد عليــه الطبيــب أبنـــه  نبكــي بــزاف ومــا امن
             سنوات " 10" هذا الكالم نتاع الطبيب مازال يف راسي بعد جزءاي وبعدها تتكيف معه  

ــابة اســـتمراررفض فكــــرة  - ــــرض:  اإلصــ يتأكــــد مـــن حقيقــــة  أناحلالـــة  أرادبعـــد تشـــخيص الطبيــــب للمـــرض ابمل
اايم متتاليــة وخرجــت النتـائج خمتلفــة حيــث : اليــوم  3وقـام بوضــع التحاليــل ملـدة  املستشــفى  إىلوتوجــه  التشـخيص 

احلامســة " صــدمة ، مـا هــدرتش وبقيــت  النتيجـةغ وهــي 2غ واليـوم الثالــث  2.30  غ واليـوم التــاين 1.50االول 
ــين يف سـاكت ، بكـاء ،  ــالك غـالطني ة تســاؤالت " أان عـاله يف السـكر ،تلـك اللحظـ" ويقـول راودت رفــض  –ب

                                                               :وكل ذلك متثل يف. (أخذ نفس عميق ) " –
                             مصـــــــــــــــــــــــاب .  رفــــــــــــــــــــــض مواعيــــــــــــــــــــــد التحاليـــــــــــــــــــــــل  املســــــــــــــــــــــتمرة بعــــــــــــــــــــــد التأكـــــــــــــــــــــــد انــــــــــــــــــــــه -1                  

                                                                         رفض الرجييم -2
واملطالبة بتغيريها أبقراص  اإلبرةرفض  -3                    
  "مانبغيش كي يفكروين ابملرض" إليهاملوجهة  واإلرشاداترفض النصائح  -4                  
" احلالة من العمل من اجل ابنه يقول أبنه حالته تدهورت  أببعد رجوع بعد التشخيص:  األسرةرد فعل  -

" حسيت روحي بلي يف حاجة كل هذا جعله حيس   دهورت حاليت اباب يبكي ماما تبكي قاع العايلة يبكو "
غ خطورة  7املستشفى واظهر الكشف  إىلعليه ونقل  أغميوهناك صعيبة بزاف مشي كيما كنت متوقعه " 

يف البداية كانت من خالل التحذير واحلماية  األهلمعاملة  أناالستعجاالت . ويذكر  إىلابملائة ودخل  70
" ماديرش ديك ، الرجييم ما تنساش ، دير االبرة يف وقتها "                                            املفرطة 

                           
" والو حيث يواصل قائال  " تقبلو فكرة اصابيت ابلسكري "و يقول احلالة  بعد اايم بدأت العائلة ختفف عنه 

                                                                          يدوين ويعوضوين يف حاليت النفسية "
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رض السكري على احلالة النفسية له حيث كان يشعر مب اإلصابة: أثرت أتثري املرض على حالتها النفسية  -
 إىل ابإلضافة " حن  روحي معوق "الدائم ابلنقص  وإحساسهابليأس واالنزعاج التام وعدم تقبله للمرض 

" ما كنتش متثلت يف فقدانه للشهية ، تغري يف الوجبات ) الرجييم ( ، اضطراابت يف النوم  األكلاضطراابت يف 
" كنت حن  انش  اآلخرينأبنه مشفق عليه من  اإلحساس إىل ابإلضافة م على حاليت "نرقد قاع نبات خنم

                                    شافقى علي بزاف وهدي الشفقة كانت تزيد علي وحن  اكرت ابلنقص ".

الدخول  - إىلللمرض   ويرجع تقبله إصابتهتقبل احلالة املرض بعد مرور سنة على تقبل املرض عند احلالة:  -
" كي شفتها تقبلتين رجعلي االمل حبكم كان يف مرحلة املراهقة ، حيث يقول  اآلخريف عالقة مع اجلنس 

                                                              وتغريت نظريت للمرض وخالين نتقبل املرض  ".

السكري حيث كان يقدم التوعية للمصابني واملسامهة يف محالت  للمصابني ابلداء األملاخنراطه يف مجعية  -
تقدميه املساعدة لآلخرين  وهذا ما جعله يتقبل نفسه  أثناءالتوعية مما زاد شعوره ابلرضا والراحة النفسية والسعادة 

                                                                                 و تقبل مرضه بشكل كلي . أكثر

دقيقة 55املدة:         24/02/2017املقابلة السادسة: كانت بتاريخ:   

احلالة الراهنة للحالة:                                           سادسا:   

            " راين مليح ، مانيش نروح للسبيطار وراين طبيب روحي "قال أبن حالته الراهنة مستحسنة 

حلالة الصحية:ا -أ  

 األنسولنياملعتمد على  األولسنة يعاين من مرض السكري من النوع  25احلالة ) ب ،ع ( البالغ من العمر 
سا( ومساءا 07.00كل يوم مبعدل مرتني يف اليوم يف الصباح على الساعة السابعة )  ابإلبرةحيث يقوم ابحلقن 

" متكيف مع ذلك  أصبحيف  مواعيد حمددة حيث  سا ( ، ويتم ذلك 18.00على الساعة السادسة مساءا ) 
التزامه ابلرجييم واملتابعة املستمرة لقياس نسبة السكر  إىل ابإلضافة سنني تقريبا " 10راين يف  اإلبرةوالفت ندير 

، الوقائية وحارص على صحيت بغض النظر على التغريات املفاجئة " اإلجراءات" راين متخذ كل يف الدم 
من  أحياان -                                     يعاين : أبنهولكن هذا ال يعين انه بصحة جيدة حيث صرح لنا 

مشكالت  -           كي نتقلق وال كي ندير روطار على االبرة "           ارتفاع نسبة السكر يف الدم "
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، تصبب  وإعياءالظهر ، تعب جسدي  أسفلمل اجلسم ، ا أطرافصحية ) صداع ، سخونة وبرودة ، اخلدر يف 
                                                                        عرق وخفقان القلب  ( 

) سوء اهلضم ( األكلاضطراابت يف  -  

( إمساك)  اإلخراجاضطراابت  -  

اضطراابت يف النوم ) نوم متقطع ، استيقاظ املبكر (  -  

املعاش النفسي )احلالة النفسية(: –ب   

ما يشعر بــ  أحياانيشعر ابلراحة النفسية والرضا يف حياته ولكن  أبنهوعن حالته النفسية قال لنا   

احبط " أحياان" تقلب املزاج وذلك حسب ظرويف  -  

القلق والتوتر وسرعة االنفعال عندما ترتفع نسبة السكر له . -  

يشعر ابلضيق .  -  

عند الغضب . األشياءيف حتطيم الرغبة  -  

" بلخف يقلقوين ونتنارفا " سرعة استثارته على حسب قوله  -  

. أحياانالبكاء  إىلاحلاجة  -  

عما يف نفسه ) كتوم (  إخبارصعوبة يف  -  

عالج هلا ، كما خياف من السفر لوحده نتيجة مرض السكري  أبمراض ال اإلصابةاخلوف : ويتمثل خوفه من  -
مكان مرتفع جدا  أو عند تنقله يف  أوكان يف مكان مغلق   إذاخبوف ال مربر له خاصة  أحياانعر ، فهو يش

                                      " خناف خنرج وحدي بزاف وهدا بسبة السكري "وسائل النقل 

التفائل حنو  اجيابية يف احلالة وتتمثل يف الثقة ابلنفس وضعه لألهداف تتناسب مع حياته و أشياءكما سجلنا 
فيما خيص تعامله مع  أماشخص له فائدة يف احلياة ،  أبنهاملستقبل ، وحتمل املسؤولية الكاملة ، وشعوره 

سه  متوافق مع املرض املشكالت فهو يبحث عن احللول للمشكالت اليت تواجهه ) نضج ووعي ( ، كما يرى نف
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ج                              انسان طبيعي راه جزء مين ".                إين أساس" راين متوافق معاه على 
                                                                     :احلالة العالئقية االسرية واالجتماعية -

حيث تكلم لنا عن اسرته بكل فخر وقال  أسرته أفراداحلالة لديه عالقة جيدة مع مجيع : األسريةالعالقة  -1
وقاع  أسريت" راين فرحان داخل ابنه يشعر ابالنتماء لالسرته وهو سعيد بينهم كما انه فرد حمبوب من طرفهم 

له دور فعال وهام ،  عن البيت نتيجة عمله ، حيث  أبيهكما يرى نفسه هو املسؤول عنهم حبكم غياب   يبغوين "
عند ارتفاع نسبة السكر لديه فتقدم له كل الدعم  أوابلوقوف معه عند تعرضه لألي مشكل  األسرةكما تقوم 

رج عند غي نقعد يف داران بصح اتين الزخم" نب أسرتهالنفسي ، هذا ما جعله يقول لنا أبنه يفضل قضاء وقته مع 
 -2 .                                                                        صحايب وندور على روحي " .

اجتماعي ومنبسط بطبعه فحياته مملوءة ابلنشاط واحليوية حيث يستمتع مبعرفة  اآلن: احلالة العالقة االجتماعية
" عندي صحايب بزاف ونبغي نتعرف على انس جدد واجللوس معهم كما يتعامل بكل اجيابية معهم  اآلخرين
ميين مليح ومتفهمني هويضيف قائال " متف واآلخرينوهلذا فهو جيد متعة يف تبادل الزايرات مع األصدقاء  اتين "
" دميا  إرضائهم إىلويسعى  اآلخرين" وهلذا فهو حيب مشاركة مبرض السكري وما حيسونش بنقص  إصابيت

                                    .نبغي نرضيهم حىت وان كان خنتلفو يف امور وال نقاش "

ابملرض (  اإلصابةالعادات: التدخني ) قبل  -  

اهلواايت: الصيد الربي ، الصيد البحري ) الغوص ( ، الرايضة ) رايضة اجلري ، املشي (. -  

دقيقة 20املدة:         03/03/2017: كانت بتاريخ السابعة املقابلة  

                              سابعا: تطبيق مقياس الصحة النفسية على احلالة:                                

خلصت املقابالت بتطبيق مقياس سيدين كراون وكريسب للصحة النفسية حيث هدفت هذه املقابلة اىل تطبيقه   
اضطراابت عصابية  أيكان يعاين من   إذاتنا معرف إىل ابإلضافةمن اجل معرفة مستوى الصحة النفسية للحالة 

                                           :إىلث خلصنا وانفعالية وذلك من خالل مقاييس الفرعية للمقياس حي

طبقنا املقياس يف جو جيد  حيث كان االتصال مع احلالة سهل جدا وجتلى ذلك من خالل جو التطبيق :  -
على خمتلف بنود املقياس  فاظهر تفاعل وجتاوب ، كما مل نسجل  اإلجابةالرغبة الشديدة من طريف احلالة يف 
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سجلنا الوقت  حيث  اإلجابةعلى بنوده ولكن مع قراءة جيدة لبنوده وتركيز عايل يف  إجابتهتردد يف  أي
)وضع اليد على الذقن، حك  إمياءاتد ، وتزامن مع التطبيق  15على املقياس ككل ب  لالجا بتهاملستغرق 
                                                                                                         الرأس  (.

على احلالة الثالثة موضحة يف اجلدول التايل:نتائج تطبيق مقياس الصحة النفسية  -   

.جدول يوضح نتائج تطبيق مقياس الصحة النفسية للحالة الثالثة(: 7جدول رقم )     

من أصل  نسبة االضطراب  %  املقايي  الفرعية الدرجة احملصل عليها 
 مقياس القلق 5 12 41.66%
 مقياس الفوبيا 10 13  76.92%
الوساوسمقياس  6 11 54.54%  

 مقياس القلق اجلسمي 8 12 66.66%
 مقياس االكتئاب 4 12 33.33%
 مقياس اهلسترياي 5 9 55.55%
 املقياس الكلي 38 69 55.07%

 

 التعليق على اجلدول:                                                                                 

النفسية املطبق دين كراون وكريسب للصحة    ( الذي يوضح نتائج مقياس سي3نالحظ من اجلدول رقم )     
درجة على املقياس   الكلي وهي درجة فوق املتوسط عن  38 أظهرتعلى احلالة األوىل ) ب.ع(، أن احلالة 
دل على تسجيل نوع من ابملائة و هذا ما ي 55.07،وبنسبة  34.5وسيط الصحة النفسية الذي يقدر ب 

اخنفاض مستوى الصحة النفسية للحالة مما يبني لنا أن احلالة تعاين من بعض االضطراابت العصابية واالنفعالية و  
ابملائة  66.66ابملائة والقلق اجلسمي بنسبة  76.92كانت كاآلي: نسبة مرتفعة يف كل من الفوبيا بنسبة  

 54.54و السمات (  بنسبة  األعراضابملائة و الوساوس )  55.55سبة اهلسترياي اليت كانت بن إىل ابإلضافة
ابملائة وكالمها تعترب نسبة مرتفعة نوعا ومت تسجيل خلو احلالة من اضطراب االكتئاب والذي كانت نسبته ضعيفة 

ابملائة وهي نسب ضعيفة مقارنة ابلنسب املرتفعة  41.66ابملائة واضطراب القلق بنسبة  33.33ب 
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     ( .   -والسمات  األعراض –راابت اليت مت ذكرها ) الفوبيا ، القلق اجلسمي ، اهلسترياي ، الوساوس لالضط
                                    

                                                                                  استنتاج عام عن احلالة الثالثة:

                                               : إىلانطالقا من نتائج املقابالت واملالحظة ونتائج املقياس توصلنا 

سنة املصاب ابلداء السكري من النوع األول )اخلاضع لألنسولني( وملدة  25العمر   احلالة )ب،ع( البالغ من
مباشر على صحته   بشكل واثر  النفسية   على حالتهانعكست  ابملرض  اإلصابة أنفوجدان  سنوات ،  10

ابملائة كما توصلنا ان احلالة تعاين من  55بنسبة  مستوى الصحة النفسية  اخنفاض يف   النفسية حيث سجلنا
                   بعض االضطراابت العصابية واالنفعالية بنسب خمتلفة حيث :                                 

                                                                                                    وبيا:الف -1

ببقية االضطراابت االخرى ، حيث   مقارنة ابملائة وهي نسبة كبرية  76.92كانت نسبة اضطراب الفوبيا بنسبة 
بشكل مباشر مبرض  احلالة   خماوف  ارتبطت حيث  جاءت هذه النسبة متوافقة مع ما سجلناه خالل مقابالتنا 

                      السكري وكان هو السبب يف ظهور الفوبيا واحنصرت خماوف احلالة يف :                   
                          خوفا من حدوث مضاعفات ملرض السكري.  أخرىأبمراض  اإلصابةاخلوف من  - 

 -     الشعور ابخلوف وعدم االرتياح النفسي عند االنتقال لوحده عري وسائل النقل كاحلافلة او القطار.    - 
                                                العالية بشكل رهيب ينتج عنه نوبة ذعر . األماكناخلوف من 

                                                                                            القلق اجلسمي: -2 

احلالة مهتم كثريا بصحته اجلسمية وهذا االهتمام انتج عن  أنمن خالل املقابالت اليت مجعتنا مع احلالة الحظنا 
يث القلق على صحته اجلسمية وهذا ما أتكدان منه عرب نتيجة املقياس الفرعي الذي يقيس بعد القلق اجلسمي ح

ابملائة وهي نسبة تعترب كذلك مرتفعة ومتثلت  66.66سجلنا نسبة مرتفعة من القلق اجلسمي واليت تقدر ب 
القلق اجلسمي يف : الشعور ابلتعب دون بذل جهد ، اضطراابت يف االكل كسوء اهلضم ، اضطراابت  أعراض
، واضطراابت النوم من خالل النوم املتقطع له واالستيقاظ املفاجئ مبكرا ، كذلك وخزات  كاإلمساك اإلخراج
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و تصبب العرق وخفقان القلب وهي مرتبطة بعدم استقرار نسبة السكر يف الدم  واألطرافوتشنجات يف اجلسم 
                                                                                         .                    عنده

                                                                                                    اهلسترياي -3

لنا ما مجعناه يف  أكدتابملائة من اضطراب اهلسترياي وهذه النسبة  55. 55نسبة   وجدان كذلك عند احلالة
ويستجيب هلا ، كما له اهتمام  اآلخرينآبراء   ويتأثر  لإلحياءقابلية   ا توصلنا له ابن احلالة لديهاملقابالت وم

املواقف الدرامية اليت حتمل انفعاالت كثرية .                            إىلمبالغ فيه مبظهره اخلارجي كما مييل 
                                      ( واألعراضالوسواس ) السمات  -4

من الوسواس وبعض السمات واليت متثلت يف االهتمام الزائد ابلنظافة ،  أعراضتوصلنا كذلك ان احلالة حيمل  -
مبالغ فيها ، والروتني واملضايقة عند اخلروج عن سري  بدرجة  ، والتدقيق بعد اجنازها  األشياءوحتقيق الكمال يف 

من املقاييس الفرعية ملقياس الصحة  بعد الوسواس  لنتيجة   مطابقةجاءت   األعراضوهذه  املألوفحياته 
عن املتوسط وهي مؤشر على حقيقة  نسبة مرتفعة   ابملائة وهي 54نسبة الوسواس ب   النفسية حيث كانت

          ملا جاءت به نتيجة مقابالتنا ومالحظتنا العيادية للحالة.                          األعراضوجود هذه 
لالضطراابت العصابية واالنفعالية اليت مت ذكرها عن احلالة فهو يعاين كذلك من تقلب املزاج الذي  إضافة -
                               البكاء . إىلوالضيق وحاجته   واالستثارةيف التوتر والقلق وسرعة االنفعال  تمتثل

 األساليباخنفاض نوعي يف مستوى صحته النفسية رغم   إىل أدىاحلالة بداء السكري  إصابة إذن
اليت يتخذها احلالة للتكيف مع املرض من خالل التخطيط  ملستقبله  والتفائل حنو الغد والسعي  واالسرتاتيجيات

                                                                                         يف احلياة . أهدافهلتحقيق 
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 استنتاج عام حلاالت الدراسة:

حاالت  أن إىلانطالقا من نتائج املقابالت ونتائج مقياس الصحة النفسية املطبق على حاالت الدراسة توصلنا 
احلالة  إىل ابإلضافة أخرى إىلالدراسة هلا مستوى منخفض من الصحة النفسية ولكن بشكل خمتلف من حالة 

وجود  إىل ابإلضافةالنفسية السيئة كالسلبية ، احلزن ، الشعور ابلنقص، التوتر، االنزعاج ،اخنفاض تقدير الذات ،
 أنبداء السكري ، كما وجدان  اإلصابةواضطراابت النوم وكل هذا بسبب  واإلخراج األكلاضطراابت يف 

ية فبعض احلاالت يشرتكون يف نفس االضطراابت كاضطراب الفوبيا احلاالت تعاين من اضطراابت عصابية وانفعال
سواس و كالقلق عند احلالة األوىل واحلالة الثانية والوالقلق اجلسمي واهلسترياي وبعضها خيتلف يف االضطراب  

( وغيابه عند احلالة من أنثى( عند احلالة الثانية والثالثة واالكتئاب عند احلالتني من جنس )واألعراض)السمات 
احلالة تعاين من مجيع االضطراابت احملددة على املقاييس الفرعية ملقياس  أنجنس ) ذكر( وما توصلنا له كذلك 

                                                                                                  الصحة النفسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     الفصل اخلام                                                                   عرض النتائج ومناقشتها
 

- 99 - 
 

:عرض نتائج الفرضيات ومناقشتهااثنيا:   

تكميلية يف كل حبث علمي ، وذلك بعد استخدام  أساسيةتعترب مناقشة الفرضيات خطوة هامة ومرحلة         
والوسائل الالزمة من مقابالت ومالحظات عيادية ومقياس الصحة النفسية ومن خالل دراستنا ملوضوع "  األدوات

مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع األول )اخلاضع لألنسولني( ، كان البد لنا قبل 
                            توصلنا هلا املناقشة عرض نتائج كل فرضية ومن مث مناقشتها على ضوء تلك النتائج اليت

ض نتائج الفرضية األوىل ومناقشتهاعر  - 1  

  .  "يظهر املصاب بداء السكري من النوع األول ) اخلاضع لألنسولني ( مستوى منخفض من الصحة النفسية"
ولالختبار صحة الفرضية مت االعتماد على نتائج املقابالت ونتائج تطبيق مقياس سيدين كراون وكريسب للصحة 
     النفسية وحساب النسب املئوية ملستوى الصحة النفسية حلاالت الدراسة كما هي موضحة يف اجلدول التايل: 

                                                                                                        

                           يوضح نتائج تطبيق مقياس الصحة النفسية حلاالت الدراسة(:  8 جدول رقم )               

مستوى الصحة 
 النفسية

نسبة الصحة 
 النفسية

وسيط الصحة 
 النفسية

 احلالة الدرجة الكلية

 احلالةاالوىل  43 34.5   ℅37   منخفضة 

 احلالة الثانية  51 34.5   ℅26   خمفضة بشدة

منخفضة بشكل 
 متوسط

  45℅  احلالة الثالثة  38 34.5 

 

يف نسبة   لكن خمتلفة و  منخفضة  الدراسة  حلاالت النفسية  الصحة   نسبة أن (:8) نالحظ من خالل اجلدول
 43حتصلت على درجة  األوىلفاحلالة  ،حتصل عليها كل حالة الدرجة الكلية اليتوذلك راجع لالختالف  اخنفاضها

 ℅37وظهرت نسبة صحتها النفسية  34.5قدر ب  الصحة النفسية الذي  وهي درجة تعترب مرتفعة عن وسيط 
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احلالة الثانية فتحصلت  أما،  األوىلوهي نسبة منخفضة مما يدل على مستوى منخفض من الصحة النفسية للحالة 
صحتها ل  ℅26 نسبة مما سجلنا  ، النفسية  وسيط الصحة كبري عن  وهي درجة مرتفعة بشكل  51على درجة 
احلالة الثالثة فكانت الدرجة احملصل  أماهذا ما يدل على اخنفاض شديد يف مستوى الصحة النفسية هلا ،  النفسية و

احلالة لديها  أنمما يبني لنا  درجة، 34.5يقدر الذي   النفسية درجة وليست بعيدة على وسيط الصحة  38عليها 
هي نسبة مرتفعة مقارنة  و ℅45 النفسية   كانت نسبة صحتها الصحة النفسية و  متوسط من   قريب اخنفاض 

خالل مقابالتنا   ومن  النفسية .  صحتها  يف  بشكل متوسط  ابحلالتني السابقتني وابلتايل فلها مستوى منخفض و
على احلالة  أثرت  بداء السكري اليت اإلصابة إىل قحققوا صحته  النفسية وذلك راجع كذلك توصلنا ان احلاالت مل

والذي متثل يف القلق التوتر ، االنزعاج ، اخلوف ، اخنفاض تقدير الذات ، شعور  ) املعاش النفسي ( النفسية لديه  
اضطراابت جسمية ) صداع  ،  اإلخراجاضطراابت يف   ، األكليف  اضطراابت   يف النوم ،  ابلنقص ، اضطراابت

و اليت  النفسية   الصحة على   انعكس ، برودة ن سخونة... ( وهذا ما  دقات القلب  ، تعرق ، ارجتاف ، ارتفاع
عند   حياة  أسلوب  اختالف  إىل هذا راجع  حالة و إىلولكن بشكل خمتلف من حالة  منخفضمبستوى  جاءت 

للفرد وهناك فرق بني مل شخص عن اآلخر يف  أساسياحلياة هو مبدأ  أسلوبأدلر أبن  لنا   كل فرد ،حيث يفسر
مشاعر النقص أو القصور عنده فمن الضروري   على يبلغ السيطرة  أن، ذلك أن الشخص من أجل  األسلوبهذا 
                                           (.172:2013حمددا يف حياته .) حممد شحاته ربيع،  أسلوابيتخذ  أن
) اخلاضع لألنسولني( يظهر مستوى  األول النوع وبناءا على هذه النتائج يتضح لنا أن املصاب بداء السكري من   

                                               منخفض من الصحة النفسية ، وابلتايل فالفرضية األوىل قد حتققت .

                                                                    ومناقشتها: عرض نتائج الفرضية الثانية - 2
ابختالف جنس   يوجد اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع األول "     

                                                                                                   " املصاب.
النفسية عند     من خالل نسبة الصحة ولالختبار صحة الفرضية مت االعتماد على نتائج مقياس الصحة النفسية 

  كل حالة حسب اجلنس وكانت النتائج موضحة يف اجلدول التايل:
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   حسب اجلنس                         حلاالت الدراسة يوضح نتائج مقياس الصحة النفسية (:  9جدول رقم )

 احلالة اجلن  نسبة الصحة النفسية 
 احلالة األوىل )ب. خ( أنثى   ℅37  
 احلالة الثانية )ب. س( أنثى   ℅26  
  45℅  احلالة الثالثة )ب. ع( ذكر 

                                                                                                                    
يوجد اختالف وفرق يف نسبة الصحة النفسية حيث كانت نسبة  أبنهيتضح  (:9رق  ) من خالل اجلدول    

بة منخفضة بشكل كبري مقارنة بنسبة احلالة الثالثة على التوايل وهي نس ℅26و  ℅37 أنثىاحلالتني من جنس 
وهذا االختالف يف النسب يبني لنا انه يوجد اختالف يف اخنفاض  ℅45من جنس ذكر اليت كانت نسبته 

 أمابشدة  منخفضلديها مستوى  الثانيةمستوى الصحة النفسية فاحلالة األوىل لديها مستوى منخفض واحلالة 
هذا االختالف جاء واضح يف  اخنفاض مستوى صحته النفسية كان قريب من املتوسط .احلالة الثالثة وهو ذكر 

وهذا  .احلاالت يف مستوى الصحة النفسية االختالف املتقارب بني أوضحتنتائج مقابالتنا حلاالت الدراسة اليت 
التوافق هو جوهر الصحة  أن اشران( اليت درست التوافق النفسي وكما 2010ما اتفق مع نتائج دراسة مقبل )

وبعض املتغريات لدى مرضى السكري يف  األانالنفسية حيث تناولت يف دراستها التوافق النفسي وعالقته بقوة 
وكذلك وجود فروق ذات داللة  وأبعادهبني التوافق النفسي  إحصائياوجود فروق دالة  إىلقطاع غزة وتوصلت 

والفروق لصاحل الذكور  وأبعادهيف التوافق النفسي  اإلانثرجات بني متوسط درجات الذكور ومتوسط د إحصائية
 األولأنه يوجد اختالف يف مستوى الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع ومما سبق ذكره يتبني لنا 

              قد حتققت.. وابلتايل فالفرضية الثانية ابختالف جنس املصاب ولكن يبقى هذا االختالف متقارب 
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عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها: - 3  

 الصحة النفسية عند املصاب بداء السكري من النوع ابختالف احلالة االجتماعيةيوجد اختالف يف مستوى "
 للمصاب .

      اجلدول التايل:  ولالختبار صحة الفرضية مت االعتماد على نتائج املقابالت ونتائج املقياس املوضحة يف             
                              االجتماعيةيوضح نتائج مقياس الصحة النفسية حسب احلالة (: 10جدول رقم )

 احلالة احلالة االجتماعية نسبة الصحة النفسية
 احلالة األوىل )ب. خ( غري متزوجة   ℅37  
 احلالة الثانية )ب. س( مطلقة    ℅26  
  45℅  احلالة الثالثة )ب. ع( غري متزوج 

                                                                                                                    
انه يوجد فرق يف نسب الصحة النفسية عند حاالت الدراسة ابختالف احلالة  (:10) يتضح لنا من اجلدول    

واليت حالتها االجتماعية غري متزوجة  األوىلفمثال مقارنة نسبة الصحة النفسية عند احلالة  ،االجتماعية لكل حالة
      وهي نسبة خمتلفة عن نسبة احلالة الثانية واليت حالتها االجتماعية  من الصحة النفسية ℅37نسبة  أظهرت

غري ن احلالة الثالثة وهو وكذلك ع األوىلوهي نسبة منخفضة عن احلالة  ℅26نسبة  أظهرت) مطلقة ( حيث 
وهي  مرتفعة عن احلالتني السابقتني وخمتلفة عنه  ، حيث يعود هذا االختالف ℅45الذي كانت نسبته  متزوج

يف الزواج ) الطالق (  نتيجة فشلهااحلالة املطلقة قد مرت بظروف صعبة  أناختالف احلالة االجتماعية حيث  إىل
ر كذلك على حالتها النفسية حيث وجدان من خالل مقابالتنا معها انه تعاين من فرتات من االكتئاب هذا ما اث

وتشعر ابلذنب نتيجة اختاذها لقرار الزواج يف سن مبكرة وفشلها يف احلياة الزوجية مما زاد من تعقيد حالتها النفسية 
ر وساه  يف ظهور مستوى منخفض بشدة يف صحتها كل هذا اث  حتملها مسؤولية تربية ابنتها لوحدها إىل ابإلضافة
االخنفاض جاء كذلك متزوجة وهذا غري كذلك جاءت نسبة صحتها منخفضة وهي   األوىلاحلالة  أما،  النفسية 

تصور وخاصة  اآلخرينخالل شعورها املستمر ابلنقص واخلوف من عدم التقبل من  نتيجة حلملها تصورات من 
وليتقبلين  " خناف ما نلقاش شريك حيايتياهتا وهي يف سن الزواج حيث قالت شريك ح إجياداخلوف من عدم 

اخلوف والقلق من املستقبل واثر مما نتج عنه بداء السكري مازالت تشعرها بنقصها  اإلصابة أنفنرى هنا مبرضي " 
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وليس لديه خوف من  غري متزوجاحلالة الثالثة وهو  أما، وطهرت مبستوى منخفض  ،على صحتها النفسية
وهلذا ،  ال تشكل لديه عائق ال متنعه و اإلصابة مبرض السكري حيث قال ابن اإلصابةرغ   أسرةاالرتباط وتكوين 

جاءت نسبة صحته النفسية قريبة من املتوسط . وعليه مما سبق نرى وجود اختالف يف مستوى الصحة النفسية 
وابلتايل فالفرضية الثالثة ،  تالف احلالة االجتماعية لكل حالةابخ األولعند املصاب بداء السكري من النوع 

                                                                                            .حتققت

                                                                  نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها: عرض  - 4

                             "بداء السكري من النوع األول على احلالة النفسية لدى املصاب. اإلصابةتؤثر "

ختبار صحة الفرضية مت االنطالق من اجلانب التطبيقي ونتائج املقابالت مع احلاالت حيث اتضح لنا أن لال
تعاين من القلق والضيق والتوتر والعصبية ،الرغبة يف البكاء  األوىل، فاحلالة  سيئةاحلاالت تعاين من حالة نفسية 

، وهذا ما  األعمالتؤهلها لألداء بعض  ال أصبحت،الشعور ابلنقص الناتج عن املرض الذي حد من قدراهتا اليت 
نتج عنه الشعور ابلدونية واخنفاض تقدير الذات ، واخلوف من مضاعفات مرض السكري الذي قد ينتج عنه 

النفسي ومعاانهتا من اضطراابت يف النوم  األمنانعدام  إىل أدىعالج هلا حسب تصورها ، مما  أبمراض ال اإلصابة
 أتثريكلها مؤشر على وتعب وغري ذلك   الرأسيف  آالم جسدية حمصورة يف الصداع و أعراض إىل افةابإلض واألكل

 إىلمن حالة نفسية سيئة ومعقدة رجعت يت تعاين كذلك ا احلالة الثانية  الالسكري على احلالة النفسية هلا . أم
نفسية حادة  أزماتمطلقة وما مرت هب  من  أهناتداخل معاشها النفسي مع مرض السكري ووضعيتها حبك  

يف حالة نفسية غري مستقرة من خالل مروره بفرتات من االكتئاب والشعور زالت تبعاهتا متواصلة حيث وجدانها ال
ابليأس ، فقدان االستمتاع ابحلياة ، القلق والتوتر واالنزعاج ، تقدير  اإلحساس،  وأتنيب الضمري املتواصل ابلذنب

 أعراض، مع  أبمراض اإلصابة، اخلوف من الذات منخفض ومتدين ، هبوط اهلمة ، عدم القدرة على الرتكيز
مرتبطة بعدم استقرار نسبة  األخريةجسدية متثلت يف الصداع ، تعب جسدي ، التعرق ، خفقان القلب وهذه 

 أثناءوكوابيس مزعجة تتعلق ابملرض ، نوم  أحالمالسكر يف الدم ، كذلك اضطراابت يف النوم ) نوم متقطع ، 
اليقظة كهروب من الواقع " حنل  بلي بصحيت ومشي  أحالمالنهار لفرتات طويلة ، ارق ( ، زايدة معاانهتا من 

فقال أبنه راض عن حياته  احلالة الثالثة أماالسكري على حالتها النفسية .  داء أتثريمريضة " ، كلها تبني لنا 
النفسية ولكن عدم استقرار نسبة السكر يف الدم ) ارتفاع دقات القلب ، تعرق ، برودة ، سخونة ، اخلدر يف 

عة االستثارة اجلسدية تشعره ابلتوتر والقلق املستمر واالنزعاج والعصبية وسر  األعراضاجلس  .. (هذه  أطراف
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ال عالج هلا ، كل  أبمراض ت السكري اليت قد تنتج عنه إصابةوتقلب يف املزاج ، واخلوف من حدوث مضاعفا
على احلالة النفسية لدى احلاالت  آثرت األولبداء السكري من النوع  اإلصابة إذنهذا اثر يف حالته النفسية . 

النفسية والدراسية  اآلاثر( اليت تناولت 2014كيمة )ايت محودة ح حممد و وهذا ما يتفق مع دراسة مريود
بداء  اإلصابة أن إىلبداء السكري من النوع األول على املراهق املتمدرس حيث توصلت الدراسة  لإلصابة

       سلبية ، الشعور ابلدونية والنقص ، والقلق واحلزن واليأس . نفسية  آاثر إىلتؤدي  األولالسكري من النوع 
                                           

القلق واحلزن  أعراض( اليت وجدت تواتر وانتشار 1997وآخرون )  Eiber  دراسة مع  تتفق كذلك كما  
واليأس. وكذلك جاء متوافق أيضا مع ما الحظناه يف الرتاث النظري: مرض السكري يعترب من األمراض املزمنة اليت 
هلا أتثريات خاصة على احلالة النفسية للمرضى وعائالهت  فاملرض  ميثل  حاله  طويلة األمد  من صراع مستمر بني 
املصاب  وبني املرض وتكاليفه وما  قحمله  من  دالالت  مهددة للحياة ، وكذلك مع  ما توصل له فرويد وأبراهام 
وسيبرت على وجود  صراعات  خاصة و معتقدات   للمريض حول نفسه  بسبب مرضه وأفكاره السلبية عن صورة 
اجلس  وإحساسه العام ابلضياع كما  اوضح  بيربنج  أن  االستهانة  بتقدير الذات  لدى  مرضى  اجلس    سبب 
رئيسي  خللق  االكتئاب .  ")انيل العامسي،2016: بتصرف(.                                                

على احلالة النفسية لدى املصاب   تؤثر األول بداء السكري من النوع  اإلصابة أننقول    سبق مما  انطالقا   إذن
  ، وعليه فان الفرضية الرابعة قد حتققت .

                           نتائج الفرضية اخلامسة ومناقشتها:                                        عرض -   
   ."ابلسكري اإلصابةيعاين املصاب بداء السكري من النوع األول من اضطراابت عصابية وانفعالية نتيجة "     

 اليتالصحة النفسية  ائج املقاييس الفرعية ملقياسولالختبار صحة الفرضية مت االعتماد على نتائج املقابالت ونت
املوضحة يف اجلدول التايل: تقيس االضطراابت العصابية واالنفعالية   
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                االت الدراسةالفرعية ملقياس الصحة النفسية على ح يوضح نتائج املقاييس(: 11جدول رقم )

القلق  االكتئاب اهلسترياي
 اجلسمي

م. فرعية   القلق الفوبيا الوساوس   
 احلاالت 

62.31℅  58.33℅  58.33℅  45.45℅  53.84℅  75℅  احلالة األوىل 
55.55℅  66.66℅  83.33℅  90.90℅  69.23℅  75℅  احلالة الثانية 
55.55℅  33.33℅  66.66℅  54.54℅  76.92℅  41℅  احلالة الثالثة 

متثلت يف كل من حاالت الدراسة يعانون من اضطراابت عصابية وانفعالية  أنمن خالل اجلدول يتضح لنا   
)ذكر( الثالثة       وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع احلالة ℅75بنسبة  )أنثى( والثانية األوىلالقلق عند احلالة 

                                                                                                 . ℅41بنسبة 

Liyod      ( واليت هدفت اىل التعرف على مدى 2000)    ليود  وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة

 اإلانثلدى  أكثرلق مرتفعة الق أعراض أن إىلالقلق واالكتئاب لدى مرضى السكري وتوصلت  أعراضانتشار 
 كما جاء متوافق مع ما ذكر يف اجلانب النظري أبن لدى مرضى السكري خماطر مرتفعةمن الذكور . أكثر

املزمن وجود داء السكري  أعباءالقلق ابملقارنة مع عامة الناس ، قد يكون التسبب يف القلق انتج عن  لالضطراابت
حقن األنسولني ، وهذا ما جيعله يعيش يف حالة من القلق الدائ  .) رايض  إىلوعوامل حمددة: مثل حاجة املريض 

 ℅ 53.84عند احلاالت الثالثة وبنسب مرتفعة   وجود اضطراب الفوبياكذلك  :بتصرف(.2016العامسي،
انجتة عن  عند احلالة الثالثة و خماوف احلاالت ℅76.92و نية عند احلالة الثا ℅69.23و  األوىلعند احلالة 

لسكري الذي قد ينتج ااخلوف من حدوث مضاعفات  ،مبرض السكري حيث مشلت خماوف احلاالت اإلصابة
، اخلوف من السفر ملفرده ، كذلك مشل اخلوف من املرتفعات .ال عالج هلا  أبمراض اإلصابةعنه اخلوف من 

كوكس وآخرون   أوضحهذا ما وه وهي انجتة من عدم استقرار نسبة السكر يف الدم .املغلقة ،  األماكناخلوف من 
كريهة ابلنسبة له سواء من الناحية املعرفية أو السلوكية   أعراض إىلأن اخنفاض جلوكوز الدم من املمكن أن يؤدي 

ابلتعب ، وصعوبة املشي ،  واإلحساسفسيولوجية مثل الشعور ابجلوع  أعراضفاخنفاض جلوكوز الدم قحتوي على 
ابلتايل يكون املريض يف خوف دائ  من حدوث هذا االخنفاض وان هذا االخنفاض وتعذر القيام ابحلركات الدقيقة و 

 القلق والفوبيا زايدة على أو اجلهاد بنشاط ضد اخنفاض جلوكوز الدم. األعراضهذه  إنكار إىل إماقد يؤدي 
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وهي  ℅90.90احلالة الثانية بنسبة  عند كل من(  واألعراضالوسواس) السمات  احلاالت تعاين من أنوجدان 
، كذلك وجود اضطراب  ℅45.45بنسبة  األوىلواحلالة  ℅54.54نسبة مرتفعة مقارنة مع احلالة الثالثة 

حاد يف  وآالمجسمية انجتة عن تغري نسبة السكر يف الدم اليت تظهر يف شكل صداع  أعراضالقلق اجلسمي وهي 
حيث  األعراضجسمية ، تعب جسدي وغريها من  آالمودة ، سخونة ، وتعرق وارتفاع دقات القلب ن بر  الرأس

 ℅66.66و ℅83.33و  ℅58.33جاءت نسبة هذا االضطراب بنسبة مرتفعة عند كل حاالت الدراسة 
يعانون من عدم استقرار يف نسبة السكر يف الدم والذي  أهن تنا وهذا ما توصلنا له من خالل مقابال على التوايل

و احلالة الثانية  ℅58.33بنسبة  األوىل، كذلك وجدان اضطراب االكتئاب عند احلالة  األعراضنتج عنه تلك 
ويعد االكتئاب من االضطراابت  ، ℅33.33احلالة الثالثة فكان اكتئاب خفيف بنسبة  أما ℅66.66بنسبة 

 أظهرتوقد خاصة سمية املزمنة بصفة عامة ومرضى السكري بصفة اجل األمراضبني مرضى الوجدانية الشائعة 
 أنوجدان :بتصرف(.كما 2016عن مرض السكري يزيد من خطر االكتئاب. ) رايض العامسي،  األحباث

 بنسبة األوىلاحلالة ، حالة  إىلاهلسترياي واليت كانت نسبها خمتلفة من حالة من املصاب ابلداء السكري يعاين 
من مقابالتنا  إليهوهذا ما الحظناه و توصلنا   .℅55.55واحلالة الثانية والثالثة بنفس النسبة ب  ℅62.31

يعانون من اضطراابت عصابية وانفعالية متثلت يف كل من القلق والفوبيا والوسواس ) السمات  أبهن  مع احلاالت ،
                              والقلق اجلسمي واالكتئاب واهلسترياي. (واألعراض

اليت هدفت إىل معرفة   (1991. ) Tatter Sall-R  اتتر سال وهذه النتائج جاءت متوافقة مع دراسة 
نفسية للسكر من وجهة األطباء ، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن املرضى يعانون من  –األعراض الطب 

Colomba ون من الوسواس القهري .وتتفق مع دراسة كولومبا القلق واالكتئاب كحاالت انفعالية ويعان
املظاهر السيكولوجية ملرضى السكر واليت توصلت نتائجها إىل أن مرضى السكري لديه  ( واليت تناولت 1994)

(   1999درجة مرتفعة من االكتئاب ودرجة فوق املتوسط من القلق كما لديه  اجتاهات وسلوكيات مرضية   )
Cradyاليت تناولت املزاج ومرضى السكري حيث توصل:                                      فق ايضامع دراسةوتت

 إىل أن املرضى حصلوا على درجات مرتفعة من االكتئاب والقلق.

 ،أن الفرضية اخلامسة قد حتققت يتضح  احلاالت  وبناءا على نتائج املقاييس الفرعية ونتائج املقابالت اجملراة مع   
                    وابلتايل يعاين املصاب بداء السكري من النوع األول من اضطراابت عصابية وانفعالية خمتلفة. 
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                                                                                                                  خاتمة:
مرض السكري من األمراض ادلزمنة والذي يعترب من الئحة األمراض ادلزمنة ادلنتشرة وادلتعارف عليها، والذي        

 إىل باإلضافة، ينتشر بني فئات واسعة من الناس،  األنسولنيذلرمون  وإفرازهيعرب عن خلل يف البنكرياس 
ست فقط على يد ، فتأثريات ىذا ادلرض ليالبع أوتنجم عنو سواء على ادلدى القريب  أنادلضاعفات اليت ميكن 

،كما انو حيمل  األمدنو ميثل حالة طويلة قط بل كذلك على اجلانب النفسي ألادلستوى اجلسمي الصحي ف
، حتاليل ( كل ىذا  األنسولنيتفرضو القيود على ادلصاب بو )رجييم ، حقن ابر  دالالت مهددة للحياة نفسها وما

حتقيق التكيف مع ادلرض والتوافق  إيلصاب، فنرى ادلصاب يف كفاح من اجل السعي يؤثر وينعكس على نفسية ادل
مع التغريات بغية حتقيق الصحة النفسية لو ، حيث توصلت نتائج دراستنا  اليت جاءت دلعرفة مستوى الصحة 

الصحة  ادلصاب بداء السكري يظهر مستوى منخفض من إنالنفسية عند ادلصاب بداء السكري من النوع األول 
بداء السكري تؤثر على احلالة النفسية للمصاب وذلك محل ادلصاب دلشاعر النقص  اإلصابة أنالنفسية ، كما 

والشعور بالدونية ، احلزن والسلبية والتوتر واالنزعاج واخلوف والتوتر ، العصبية، سرعة االستثارة ، تقلب ادلزاج ، 
دراستنا أن ادلصاب بداء السكري من النوع األول يعاين من  نتائج أظهرتاضطرابات يف النوم  ...اخل . كما 

االكتئاب  إىل باإلضافة( األعراض اضطرابات عصابية وانفعالية كانتشار القلق ،الفوبيا، الوسواس )السمات و
بداء السكري على احلالة النفسية  اإلصابةوالقلق اجلسمي واذلسترييا. كل ىذه النتائج تبني لنا حجم خطورة 

  لو استجابات وسلوكات متوازنة  تكون أن اإلمكان، وذلذا جند ادلريض حياول قدر  النفسية  الصحة على  ثريهوتأ

                        تنعكس على حالتو النفسية وحتقق صحتو النفسية.                                        
ىذه الفئة من ادلصابني. ويف  عندخاصة  األمهيةفان موضوع الصحة النفسية موضوع غاية يف  عليو و        
          .أن تفتح ىذه الدراسة اجملال لتناول دراسات أخرى مكملة ومعمقة حول ىذا ادلوضوع نأمل األخري
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                               التوصيات واالقرتاحات:                                                    

التوصيات واالقرتاحات التالية:                                إدراجبناءا على نتائج الدراسة اليت قمنا هبا ميكن 
التوصيات:  -1  

بداء السكري. اإلصابةالرتكيز على عملية التوعية والوقاية من خماطر  -         

املزمنة بشكل عام ومرضى السكري بشكل خاص ،       ابألمراضضرورة التكفل أكثر ابملصابني  -       
اية واملتابعة النفسية.                                                                     وتقدمي هلم الرع  

النفسيني يف عالج االضطراابت العصابية واالنفعالية.               األخصائينيتفعيل أكثر لدور  -        

حتقيق الصحة النفسية اجليدة.         التدخل املبكر ملساعدة املصابني على تقبل مرضهم مما يساهم يف  -      

والتوجيه والتحسيس بضرورة       اإلرشادنفسي من اجل  –عمل برامج تدريبية يف اجملال الطب  -       
 االهتمام ابلصحة النفسية.                                                                                  

                                                                                      االقرتاحات: - 2

املزيد من البحوث والدراسات اليت تتعلق ابلصحة النفسية لدى هذه الفئة.                         إجراء -    

القيام بدراسات تكون وصفية مسحية ومقارنة بني مستوى الصحة النفسية عند املصابني بداء السكري  -     
مزمنة مثله .                                                        أمراضدراسات مقارنة مع  أووالعاديني .   

سني مستوى الصحة النفسية لدى املصابني             القيام بدراسات تتناول فعالية العالج النفسي يف حت -    
الداء السكري .                                                                                                
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(: 10ملحق رقم: )  

نصف الموجهةدليل المقابلة   

 

 المحور األول: بيانات عامة عن الحالة:

 االسم واللقب:

 اجلنس:

 السن: 

واألخوات: اإلخوةعدد   

:اإلخوةالًتتيب بني   

 ادلستوى التعليمي:

االجتماعية:احلالة   

 احلالة االقتصادية لألسرة:

 نوع ادلرض:

  باألسرةالمحور الثاني: بيانات خاصة 

:بيانات خاصة عن األب -0  

 الوظيفة:

 العمر:
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ىو النمط ادلميز لشخصيتو؟ ما  

طبيعة عالقتك بو؟  ما  

؟ اذكرىا ؟ كيف تتعامل معها ؟ أبيكىل تعاين من مشكالت مع   

بيانات خاصة عن األم: -2  

 العمر:

 الوظيفة:

 النمط ادلميز لشخصيتها:

 ما طبيعة عالقتك هبا؟

؟ أذكرىا ؟ وكيف تتعامل معها ؟ أمكىل تعاين من مشكالت مع   

:واألخوات اإلخوة -3  

 عدد الذكور:

:اإلناثعدد   

 ترتيبك بالنسبة ذلم:

؟ أخوتكطبيعة عالقتك وشعورك حنو  ما  

؟أخواتكىل تعاين من مشكالت مع   
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الثالث: التاريخ الصحي والتاريخ التطوري الشخصي للحالةالمحور   

التاريخ الصحي: -0  

 نوعية احلمل:

ومضاعفات يف مرحلة احلمل؟ أمراضمن  األمىل عانت   

 كيف كانت الوالدة؟

مرض ؟ أيىل عانيت بعد الوالدة من   

 أذكر لنا بعض الذكريات اليت رويت لك عن صحتك يف الطفولة

يف ذلك ؟ تأخر أيان لديك كيف كان النمو؟ وىل ك  

التاريخ التطوري والشخصي  -2  

 كيف كانت طفولتك؟

 كيف كانت مرحلة ادلراىقة ؟ وكيف كان البلوغ ؟

 كيف ىي مرحلة الرشد عندك؟

الرابع : التاريخ التعليميالمحور   

 عمرك عند االلتحاق بادلدرسة؟

 كيف كانت نتائج مسارك الدراسي ؟

كيف ذلك ؟  بداء السكري على نتائج مسارك الدراسي؟ اإلصابة أثرتىل   
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 المحور الخامس: التاريخ المرضي للحالة

 مىت ظهر لديك ىذا ادلرض ؟

 كيف كانت بداية ىذا ادلرض ؟

هبذا ادلرض ؟ أسرتكاحد افراد  أصيبىل   

 مما عانيت قبل تشخيص اصابتك ؟

 مىت كان تاريخ تشخيص اصابتك بداء السكري؟

فعلك عند التشخيص؟كيف كان رد   

بادلرض ؟ إصابتكعند  األسرةكيف كان رد فعل   

بالسكري؟ إصابتكبعد  أخرى أمراضىل تعرضت إىل   

بو ؟ إصابتكىل مسعت بداء السكري قبل   

 كيف أثر ادلرض على حالتك النفسية؟

 ىل الحظت تغري يف شخصيتك بعد تعرضك للمرض؟ كيف ؟

بادلرض ؟ ةاإلصاببعد  باآلخرينعالقتك  أصبحتكيف   

بداء السكري ؟ إصابتكمتقبل دلرضك ؟ ومىت مت تقبل  أنتىل   

 المحور السادس: الحالة الراهنة 

الحالة الصحية -0  

 كيف ىي حالتك الصحية اآلن ؟

 ىل تقوم بفحص نسبة السكر يف الدم باستمرار؟
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؟يف ادلواعيد احملددة بصفة منظمة األنسولنيىل تستعمل   

والتعليمات الطبية اليت يقدمها لك الطبيب باستمرار؟ واإلرشاداتىل تقوم بتنفيذ كل النصائح   

 ىل تعاين باستمرار من ارتفاع نسبة السكر يف الدم ؟

ىو رد فعلك عند االرتفاع ؟ ما  

 ىل حتافظ على صحتك باستمرار؟

والصداع والقيء؟ كاألرقىل تعاين من مشكالت صحية    

الحالة النفسية :  -2  

 حدثين عن حالتك النفسية ؟

 ىل حياتك سعيدة ؟

؟ األعمالاليت تقوم هبا ؟وىل تساعدك صحتك على القيام بكامل  باألعمالىل تستمتع   

؟ باألنسولنيىو شعورك عند احلقن  وما ىو رد فعلك النفسي عند تغري نسبة السكر يف الدم ؟ ما  

 ىل ىناك مشكالت ما تؤرقك ؟

تعاين من مشكالت نفسية كالتوتر والقلق واالكتئاب ؟ىل   

؟ ( اإلخراج؟  األكلاضطرابات )  أيىل تعاين من   

من غريه ؟ أكثرما الذي يقلقك دائما   

 ىل تنام جيدا؟

غريبة ؟ يف حالة نعم . اذكرىا ؟ أحالمىل رأيت   

 ىل تعاين من كوابيس ؟ يف حالة نعم اذكرىا ؟

معني ؟ يف حالة نعم أذكرىا ؟حول موضوع  أحالمكىل تدور   
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متفائل جتاه حياتك القادمة ؟ أنتىل   

واالجتماعية األسريةالحالة العالئقية  -3  

األسريةالعالقة  –أ   

؟أسرتك أفرادعالقتك بني  اآلنكيف ىي   

؟ األسرة أفرادمشكالت مع  أيةىل تعاين من   

؟ األسرةداخل  إليكادلقربني  األشخاصىل لديك احد   

؟ األسرةكيف ىو اجلو السائد داخل   

تعاملهم معك ؟ وأسلوبحنوك  أسرتكصف لنا توقعات   

؟ األسرةىل تتلقى الدعم النفسي والسند من   

االجتماعية ؟ العالقات –ب   

 كيف ىي عالقتك باآلخرين ؟

؟ أصدقاءىل لديك   

؟ اآلخرينىل تتلقى الدعم والسند وادلساعدة من   

الذين تلجا ذلم لطلب ادلساعدة يف حالة ضغط ؟ األشخاصمن ىم   

حولك ؟ اآلخرينبآراء  تتأثرىل   

؟ اآلخرينىل لديك مشكالت وخالفات مع   

 ىل هتتم كثريا مبظهرك اخلارجي ؟

؟ اآلخرين أنظارتكون حمط  أنىل حتب   
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 :(20) رقم: ملحق

 مقياس سيدني كراون وكريسب للصحة النفسية.
 

 التعليمة:
 

 يرجى وضع عالمة  ،إليك بعض األسئلة البسيطة اليت تتعّلق حبقيقة شعورك     

( x  على اإلجابة اليت تنطبق عليك، ال تفكر طويال يف )اإلجابة. 

 

  م            النع           غالبا ما أشعر باالنزعاج دون سبب واضح.1

                         أشعر خبوف ال مربر لو عندما أكون يف مكان مغلق مثل خمزن أو حانوت أو ما شابو.2

   كثريا              أحيانا              مطلقا

 ال               نعم           ؟ىل تقول على نفسك أنك حريص أكثر دما ينبغي.3

  الدوار )الدوخة( أو تشعر بضيق يف التنفس؟ ىل تعاين من.4

 مطلقا         كثريا            أحيانا                                                                

   ال                   نعم     ىل تفكر بنفس السرعة اليت اعتدت أن تفكر هبا سابقا؟    .5

 ال            خرين بسوولة؟    نعم    ىل تتأثر بآراء اآل.6

 مطلقا          أحيانا             غالبا     وشك أن يغمى عليك؟  ىل شعرت مرة بأنو على.7

 ىل يصيبك اخلوف من احتمال أن تصاب دبرض ال عالج لو؟  .8

 مطلقا        غالبا         أحيانا                                                   

  ال             نعم         ىل تعتقد بأن النظافة من اإلميان؟   .9
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 ال                ىل تعاين من سوء اذلضم واالستفراغ؟     نعم   .11

 ال مطلقا           أحيانا                  ىل تشعر بأن احلياة متعبة جدا؟  غالبا   .11

 

 بتمثيل دور من األدوار يف فًتة من حياتك؟  سبتعت يوما  ىل تتذكر بأنك.12

 ال        نعم                                                                                    

  مطلقاال       أحيانا                    ىل ربس بالضيق وعدم االرتياح؟ غالبا   .13

واالطمئنان عندما تكون  يف داخل البيت أو البناية على عكس ما تشعر بو وأنت يف  نىل تشعر باألما.14

 احلديقة أو يف الشارع؟ 

 ال مطلقا         أحيانا                     بالتأكيد                                                      

 ل تراود عقلك أفكار سخيفة أو غري منطقية؟ .ى15

 ال مطلقا       أحيانا                         غالبا                                                        

 ىل تشعر بأن ىناك وخزات أو تشنجات يف جسمك أو أطرافك؟ .16

 ال مطلقا         با   غال                   نادرا                                                            

 ال                    ى كثريا من سلوكك السابق؟    نعم  ىل تنس.17

 ال              ىل أنت عادة إنسان عاطفي بدرجة كبرية؟    نعم          .18

 ال              نعم            ىل تشعر بالفراغ الشديد يف بعض األحيان؟   .19

         بالضيق عند تنقلك يف احلافلة أو القطار حىت عندما ال تكون واسطة النقل مزدمحة؟    ىل تشعر.21

 ال مطلقا            قليال             كثريا      

 ال                  ىل تكون يف قمة سعادتك عندما تزاول عملك؟      نعم   .21
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 ال                     م  نع  ىل شعرت مؤخرا بفقدان الشوية؟    .22

 ال                  ىل تستيقظ مبكرا جدا يف الصباح؟    نعم     .23

 ال           ىل يعجبك أن تكون حمط األنظار؟    نعم          .24

 ىل تقول عن نفسك بأنك إنسان كثري القلق؟  .25

 ال مطلقا                     نوعا ما             دائما                                                  

 ال              ىل تكره اخلروج لوحدك؟  نعم        . 26

 ال           نعم              ىل أنت من النوع الذي يتوخى الكمال يف األشياء؟   .27

 ال مطلقا         أحيانا                 ىل تشعر بالتعب أو اإلعياء دون سبب؟  غالبا    .28

 طلقامال           أحيانا                   ىل سبر بك فًتات طويلة من االكتئاب؟   غالبا   .29

 ىل ذبد نفسك تنتوز الفرص لتحقيق أغراضك الشخصية؟  .31

 ال مطلقا          أحيانا                  غالبا                                                             

 ال              ىل تشعر باالنقباض عندما تكون يف األماكن ادلغلقة؟      نعم         .31

 ىل تقلق دون سبب عندما يتأخر قريب لك يف العودة إىل البيت؟   .32

 ال                    نعم                                                                                    

 ال                ىل تتحقق من األشياء اليت تنجزىا بدرجة مبالغ فيوا؟    نعم       .33

 ال                        ىل تستطيع أن تذىب إىل الفراش يف ىذه اللحظة؟    نعم .34

 و صعوبة؟  ىل تبذل جودا استثنائيا يف مواجوة أزمة أ.35

 ليس أكثر من غريه     أحيانا                    دائما                                                    

 ال                  ىل تنفق كثريا على مالبسك ؟     نعم    .36
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 ال                            ىل راودك شعور يوما بأنك على وشك االهنيار؟      نعم  .37

 ال           ىل زباف من األماكن العالية؟       نعم           .38

 ىل يضايقك اختالف حياتك عن سريك ادلألوف؟ .39

 ال مطلقا             قليال                    كثريا                                                     

 ال                     تصبب العرق أو خفقان القلب ؟   نعم   ىل تعاين كثريا من .41

 ال مطلقا             أحيانا                       غالبا     ىل ذبد نفسك حباجة إىل البكاء؟  .41

 ال                  )اليت ربمل انفعاالت كثرية(؟   نعم         ىل تستوويك ادلواقف الدرامية.42

 ىل تراودك كوابيس مزعجة ذبعلك تشعر بالضيق عندما تستيقظ؟   .43

 ال مطلقا  أحيانا                    دائما                                                              

 ىل تشعر بالفزع عندما تكون بني حشد من الناس؟.44

 ال مطلقا            أحيانا                      دائما                                                        

 

 ىل ذبد نفسك قلق دون سبب حول أشياء ال تستحق القلق؟ .45

  ال مطلقا           أحيانا                   كثريا                                                         

 تماماتك اجلنسية؟ىل حدث تغري يف اى. 46

 أصبحت أقل          ازدادت                     كما ىي                                                  

 ال                    ىل فقدت قابليتك على التعاطف مع اآلخرين؟   نعم       .47

 ال                   ىل ذبد نفسك أحيانا تّدعي أو تتظاىر؟  نعم  .48

 


