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 لدي مرضي السكري  وقوة األنا التوافق الصحي
 إعداد 

 منال محمد عاشور محمود 
علم النفس   بقسم  ماجستير ةباحث  
الوادي  جنوب جامعة ،  اآلداب   كلية  

mano4121991@gmail.com 
 

باللغة العربية:ملخص ال  

وقوة األنا لدى عينة من    الصحي   معرفة مستوى التوافقهدفت الدراسة الراهنة إلى  
السكري  عينة،  مرضى  )  وتكونت  من  بالسكري   (100الدراسة  )مريضًا  منهم  ،  ذكوراً   (50، 

وطبق عليهم مقياس    (80  -20، حيث تتراوح أعمارهم من )من األصحاء  ( 80، و)( إناثاً 50)
نتائج    وأسفرت ) الباحثة   (إعداد(، ومقياس قوة األنا  2003،  زينب )إعداد  التوافق الصحي  

توجد فروق    األنا،الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين التوافق الصحي وقوة  
 إلي العمر.  واألصحاء ترجعبين مرضى السكري 

 
 السكري  ، قوة األنا ، لكلمات المفتاحية: التوافق الصحيا
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 مقدمة الدراسة 
وهو علم سلوك االنسان وتوافقه مع البيئة   من أكثر المفاهيم شيوعًا في علم النفس   التوافق

التوافق نفسه بل تدور   علىالسلوك ذاته أو    علىلذلك كانت دراسة علم النفس ال تنصب  
الوصول   كيفية  عدم   إلىحول  أو  التوافق  بواسطتها  يتم  التي  العمليات  وطبيعة  التوافق 

 (. 64 :2008، الداهري )صالح   التوافق 

ختالل مستوي التوافق خالل مراحل حياته المختلفة بسبب  وال يخلو أي شخص سوي من ا
لألمراض النفسية والجسدية    يتعرض الفردضغوط ومشاكل الحياة، ومن هذه المشاكل والضغوط  

بذل مجهود أكثر للوصول   الفرد  الذي يتطلب من  السكري  مستوي    إلىالمزمنة مثل مرض 
 .( 9:  2013جاني، )فيروزمرِض من التوافق النفسي  

وتعتبر قوة األنا من العوامل األساسية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الصحة النفسية نظرًا  
رتفاع مستوي او  جابية كالفعالية العامة للذات، والشعور بالرضا،اي تتضمنه من مشاعرلما  

الصالبة النفسية، حيث تعتبر قوة األنا مؤشر لقوة الشخصية الداخلية التي تمكن الفرد من  
األدوار    االستخدام ممارسة  تسهل  التي  واالنفعالية  والسلوكية  المعرفية  لقدراته  األمثل 

ما   االجتماعية مع  والتعامل  دون    هيواجه  المتعددة،  ضاغطة  يومية  وأحداث  إحباطات  من 
وتعتبر ضعف األنا من منبئات سوء التوافق    الرجوع إلي وسائل غير سوية كالحيل الدفاعية

 (. 176:  2009،حسيبعم )عبد المنواالجتماعي النفسي 
  على وتعتبر األمراض المزمنة من أكثر العوامل المهددة لحياة الفرد لما لها من آثار مباشرة  

 (. 8: 2017)نجاة بعوني، حياته الجسمية والنفسية واالجتماعية 

فإن المصاب به قد تسوء حالته النفسية اإل أن األفراد    صابة بمرض مزمن كالسكرى وعند اإل
الجديدة ومنهم من ينكر    الحياةفمنهم من يتكيف مع المرض ونمط  فعالهم  يختلفون في ردود أ

النفسية إلى جانب    االضطراباتالمرض وال يتعامل معه بجدية، األمر الذي قد ينتج عنه بعض  
 . (2004السكرى،)الجمعية االمريكية لمرض    مرض السكرى 

حيث أن العامل النفسي له دور فعال في التعجيل باإلصابة بمرض السكري لدي األفراد الذين  
للعالج، وعالقة    االستجابةوتحديد قدرة المصاب علي   وراثي لإلصابة بالمرض استعدادهم  لدي

ي اختالل حيث أن الحالة النفسية السيئة تؤدي إلري بالحالة النفسية عالقة ثنائية  داء السك 
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الحد ا الكثيرمعدل السكري في الدم عن  من الضغوطات    لطبيعي، ويصاحب مرض السكري 
جميع مشاكله،    ويتحدىالتي تؤثر سلبًا علي نفسية المريض، مما يجعله إما يقاوم المرض  
الطبيب   إتباع إرشادات  للمرض وبالتالي يتهاون في  )جميلة    بالعالج  وااللتزاموإما يستسلم 

 (. 3:  2014بوريشة،

 مشكلة الدراسة
ستقرار الفرد وتوافقه اساس  أوالتي تعد    النفسية ت الصحة  يعتبر التوافق النفسي من مؤشرا

عدم الشعور    إلىلذلك فإن ضعف التوافق سيؤدي    وتحمله الضغوط  االجتماعيةمع المتغيرات  
 (. 6:   1973)كمال دسوقي،  والجنوح  االنحراف   إلى النفسي وقد يؤدي ذلك    واالطمئنانباألمان  

في عملية   وصعوبات اضطراب إلى أدى ربما  والنفس الجسد بين المتبادل والتأثير االرتباط إن
وتتحدد بعوامل عديدة منها: نوع المرض المصاب به ومدة  لتوافق ولكن العالقة ليست حتمية  ا

هذه    ،)األنا(   الشخصية، وقوة  االقتصادي، والوضع  واالجتماعيهذا المرض، والدعم األسري  
العوامل قد تكون مساعدة للوصول إلى مستوى جيد من التوافق أو قد تكون عوامل معيقة  

 (. 2: 2010، مقبل )ميرفت   لعملية التوافق

يوميًا متزايدًا ومتكررًا   يتوقف   على ويشكل مرض السكري عبئًا  أي فرد مصاب به وعالجه 
بالعوامل المختلفة التي تؤثر    االهتمامشخصية المريض نفسه لذلك البد من    علىبشكل كبير 

ماريا  )   والثقافي الذي يعيش فيه   االجتماعي هذه الشخصية ومكوناتها وأهمها الوسط    على
 (. 17: 2002جرين،لورين و   ،توماس 

( من مرضي السكري في  %61)نسبة وتعتبر قارة آسيا األكثر إصابة بمرض السكري وتشكل  
( عن  المرضي  عدد  ويزيد  األمريكية  66العالم،  المتحدة  الواليات  في  أما  مريض،  مليون   )

( السكري  الدراسات أن عدد مرضي  نسبة    لما يشك( مليون مريض تقريبًا وهو  18فتشير 
 (. (Koliopoulos,2005 :135 ( من عدد السكان6.3%)

الكثير دلت  الجسمية واألمراض    لقد  يتأثر بشدة بالصحة  النفسي  التوافق  الدراسات أن  من 
( حيث أشار أن التوافق يحتاج إلي تمتع الفرد  2002أبو شمالة،أنيس  الجسدية مثل دراسة )

بقدر مناسب من الصحة الجسدية تمكنه من مواجهة الضغوط التي يتعرض لها، كما يواجه  
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  واالجتماعي ة من عدم التوازن الجسمي والنفسي  المرضي بعد تشخيصهم بمرض مزمن حال
(، ويعاني مرضي  2008في حياتهم من البسيط إلي المعقد)شيلي تايلور،  ءشيحيث يتغير كل  

  ق وما يرافوصعوبة التوافق النفسي    وانفعالية   واجتماعية السكري من مشاكل صحية ونفسية  
  وانفعالية   واجتماعيةفسية  تجبرهم علي التصرف بسلوكيات نهذا المرض من ضغوطات نفسية  

سلبية، كون هذا المرض يصاحبهم طوال الحياة مما يشعرهم بالفتور وعدم الرضا والسعادة  
 (. 14: 2015)يحيي عيسي،

ومرضي السكري( ذات    وقوة األنا   الصحي  التوافق )الحالي  وتري الباحثة أن متغيرات البحث  
أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع، مما شكل دافعًا لدراستها، لهذا فإن البحث الحالي يقوم في  

 لدي مرضي السكري.   وقوة األنا التوافق  ى رؤية مستو  علىإطاره النظري 
 

 ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:
  لسكري واألصحاء في التوافق الصحي إحصائية بين مرضي ا . هل توجد فروق ذات داللة  1

 . وقوة األنا 
  األول والثاني   مرضي السكري النوع   األنا لدى  وقوةفي التوافق الصحي    . هل توجد فروق 2

 ؟التعليمي(المستوي  – العمر  -النوع)  رافيةجالديمو   المتغيراتبعض   إلىترجع 
 

 أهمية الدراسة 
لدي المصاب بداء السكري من الدراسات القليلة في ميدان   التوافق الصحيتعتبر دراسة  . 1

 الباحثة.   علمحد  على  علم النفس 
 بعض جوانب التوافق النفسي لدي المصابون بداء السكري.  على. إلقاء الضوء  2
لفت  3 يحتاجون    ى إل  االنتباه .  وإنما  الدوائي  للعالج  فقط  يحتاجون  ال  السكري  مرضي  أن 

 في التوافق مع المرض ومضاعفاته.  االستمرار على لعوامل أخري تساعدهم 
 لدي مرضي السكري.   ة في معرفة مستوي التوافق الصحي. تفيد الدراس4
تزايد مستمر مما  . أهمية الفئة المستهدفة بالدراسة وهي مرضي السكري، الذي أصبح في 5

 المريض.   على، التي قد تؤثر سلبا  واالجتماعية المشكالت النفسية  ينتج عنه ظهور بعض 
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 أهداف الدراسة     
 . وقوة األنا  لسكري واألصحاء في التوافق الصحي. الكشف عن الفروق بين مرضي ا1
والثاني  ل  األومرضي السكري النوع    والتوافق الصحي لدى قوة األنا    في   الكشف عن الفروق .  2

 (. ي التعليميالمستو  -لعمرا -النوعبعض المتغيرات الديموجرافية )  في
 مفاهيم الدراسة 

 أواًل التوافق النفسي: 
( بمعني الوفاق من الموافقة 35:  2006جاء التوافق في اللغة كما ذكره )عبد الرحمن الوافي،

والرضا    باالرتياح ( بأنه الشعور  33:  2015،السرحي ذكية  )وتعرفه  .  كااللتحامبين الشيئين  
والسعادة نتيجة تعديل السلوك لمواجهة الضغوط المتعلقة بالمثيرات الداخلية والخارجية التي  

حجار، )نادية  وعرفته  حياته.  في  الفرد  مواجهة 70:  2019تواجه  من  الفرد  تمكن  بأنه   )
معها   والتعامل  الحياتية  وذلك  باألحداث  والضرر،  الخسائر  النفسي    علىأقل  المستوي 

 والشخصي والجسدي.  يواالجتماع 
وتعرفه الباحثة اجرائيًا " تكيف الفرد مع ذاته ومع البيئة المحيطة به وتحقيق التوازن بين  

 الفرد وبيئته إلشباع دوافعه. 
 

 التوافق الصحي:  
من األمراض  خالية  جيدة  الفرد بصحة  تمتع  والجسمية   االنفعالية  وهو  من    والعقلية  وخلوه 

ال على  وقدرته  المختلفة،  العضوية  في    واالتزانحركة  المشاكل  زينب  )التركيز  وسالمة 
  على مدي قدرة الفرد    علىوتمتع اإلنسان بالصحة النفسية الجيدة تتوقف    (، 5:  2003شقير،

وذلك ألن التوافق دليل علي تمتع اإلنسان بالصحة النفسية    وافق في المجاالت المختلفةالت
 (. 51: 2008، البليهيعبد الرحمن  ) الجيدة 

 النظريات المفسرة للتوافق النفسي: 
 . نظرية التحليل النفسي:1

أن الشخصية تتكون من ثالث أجهزة رئيسية وهي: الهو، األنا، األنا    (Freud) يرى فرويد    
ويرون أن  تعمل وفق مبادئ معينة في ظل توجيه األنا    وتشير إلي عمليات نفسيةاألعلى،   

الفرد   إحباط  ،   1986)عبد الحميد جابر،الحياة سلسلة من الصراعات تتسبب في إشباع أو 
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( ، ويرى أتباع هذه النظرية أن التوافق هو قدرة الفرد على القيام بعملياته العقلية  29:    28
ويتم    األعلى ضا وعدم خضوعه لرغبات الهو واألنا وشعوره بالسعادة والر   واالجتماعيةوالنفسية  

 (. 66: 1991دسوقي، انشراح )  ذلك بوجود أنا قوية تستطيع الموازنة بين متطلباته 
 . النظرية السلوكية: 2  

  اختلفوا أن بعض علماء المدرسة السلوكية    إلى(  69  : 68  ،1993يشير )عبد المنعم السيد،
حيث رأوا أن التوافق    Skinner" وسكنر "  Watsonفي حدوث عملية التوافق مثل واطسون "

  Mahoney" وماهوني"Pandoraيتم بدون قصد عن طريق اإلثابات البيئية، بينما يري باندورا" 
حيث أن السلوك التوافقي يؤدي إلى خفض التوتر    فق يتم بصورة قصدية واعية تماماً أن التوا

 المماثلة. راره في المواقف  إلى تك  ويميل
 . النظرية البيولوجية الطبية: 3

النظرية   الفرد يري أصحاب هذه  بالمحيط الخارجي  أن  البيئة والظروف    يتأثر  تغيير  أن  حيث 
كما يرون أن    بها يصاحبه تغيير في سلوك الشخص فالتوافق نجده علي شكل مرن   المحيطة

حيث يرون أن جميع أشكال الفشل في التوافق تنتج عن  توافق يصاحبه دائمًا أسباب عضوية  ال
أو   توارثها  يمكن  األمراض  هذه  ومثل  اإلنسان،  مخ  وخاصة  الجسم  أنسجة  تصيب  أمراض 

السكري  واألمراض المزمنة كمرض    ن طريق اإلصابات والجروح والعدوي خالل الحياة ع  اكتسابها
 (. 42:  1990مدحت عبد اللطيف،)

 النظرية االنسانية:  .4
عارضت هذه النظرية آراء كل من المدرسة التحليلية والسلوكية، حيث أجمعوا على أن اإلنسان  

باإل الحية  الكائنات  باقي  عن  والتفاعل  يتميز  ا  والحرية بداع  أن  بتحقيق  ويرون  يرتبط  لتوافق 
يصل للمستوى الذي    والفسيولوجية اإلنسان أن يشبع الحاجات األولية    استطاع وإذا    المرء لذاته 

الجابر    عسكر، وعبد)عبدهللا    تحقيق الذات  اإلشباع وهو  ليه حتى يصل إلى أعلى مستوياتي
 (. 159:  1991الفرحان،

 :  االجتماعيةرية . النظ5
 " النظرية  هذه  رواد  أشهر  الطبقات   " Redhlek,Dohmen,Frezمن  أن  يؤكد  حيث 

العليا مشاكلهم    االجتماعيةحيث صاغ أرباب الطبقات    في المجتمع تؤثر في التوافق   االجتماعية
(، وتوضح هذه  85:  1990عباس عوض،) الفيزيقية  وأظهروا مياًل أقل للمعوقات    بطابع نفسي
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الدنيا    االجتماعيةصحاب الطبقات  حيث صاغ أ   ن طبقات المجتمع تؤثر في التوافق النظرية أ 
فيزيقي بطابع  ميالً   مشاكلهم  أظهروا  لعحيث  قلياًل  النفسية  المعوقات  عبد    الج  )مدحت 

 (. 93: 1999اللطيف،
 ثانيًا قوة األنا:

هي التي تنمو   قوة األنا بأنها   (Rush and Rand,2006:111-113)د  ورانعرف راش  
في بعض أو كل   باضطرابنموًا سليمًا، وتستطيع التوفيق بين القوي الثالثة دون أن تصاب  

التعامل السليم مع   على( بأنها قدرة الفرد  19:  2012فاطمة أبو شمالة،)وتعرفه  وظائفها.  
هي سكينة النفس،    الداخلي والخارجي، فاألنا  االتزانتحقيق    علىالمواقف الضاغطة، والقدرة  

( بأنها تمثل قدرة  15:  2018دعاء لعريقي،) وأشارت  واألمن الداخلي والخارجي للشخصية.  
ماله    استخدام الفرد على التوافق مع ذاته ومع المجتمع، ومواجهة الواقع وتقبله والقدرة على  

 في التعامل مع المواقف. وسلوكية   وانفعالية معرفيةت امن مهار 
مواجهة مشكالت البيئة المحيطة والتغلب عليها    ى قدرة الفرد علجرائيًا: بأنها  وتعرفه الباحثة إ

الفرد  إيجابيةبصورة   حيث يشعر  والتكيف    بالطمأنينة،  النفسي  والشعور  االجتماعي والرضا   ،
النفسي   ل  باعتبار  واالجتماعي  واالنفعاليبالتماسك  قوي  محدد  والعقلية  األنا  النفسية  لصحة 

 ة. اإليجابي
 النظريات المفسرة لقوة األنا:

 التحليلية:  . النظرية1
 مفهوم األنا يعتبر من المفاهيم األساسية التي أبرزتها مدرسة التحليل النفسي، حيث أن فرويد 

 -النفسي الثالث ) الهو الجهاز مكونات خالل األولى، وذلك من  دراساته  منذ  األنا فكرة استعمل
األنا األعلى ( والتجربة العيادية مع األعصبة، هي التي قادت فرويد إلى التطوير الجذري    -األنا  

 الشخصية، واألنا  بتوافق  تهتم  الفرويدية عقالنية ومنطقية، األنا لمفهوم األنا التقليدي، وتعد
خاصة به يعمل من خاللها في صراعه مع رغبات الهو الجامحة بهدف تحقيق التوافق   طاقة له

أبو   )جمال  الهو  رغبات  تحقيق  خالل  من  وليس  البيئة،  في  التحكم  خالل  من  والسعادة 
 (.  52:  1995شنب،

 . نظرية سيكولوجيا األنا:2
 : (Hartman)أ. هارتمان
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العالم وهو مز   إلىيعتقدون أن اإلنسان يأتي   بطاقات هائلة  هذا  في مختلف    االستجابةود 
مواقف حياته، بينما هناك جزء منها يمكن إرجاعه للطاقة النفسية الغريزية، ويري أصحاب  

، ورغم  واالجتماعيةالسلوكية والبيولوجية    االستجاباتهذه النظرية أن الشخصية هي مجموعة  
م يغفون أهمية وجود الهو واألنا  تأكيدها علي أهمية نمو األنا السوية داخل الفرد، إال أنهم ل 

 (. 248:  2004،جواد  )محمد  األعلى

 : (Erikson)ب. أركسون 
 فقط بضبط األنا بشكل يختلف عن نظرة فرويد له حيث بين أن األنا ال يهتم    إلى ركسون  أنظر  

الدوافع الغريزية وإنما له دور تكيفي نشط، لذلك نظر لألنا علي أنه يعمل انسجام مع مبدأ  
الواقع، في حين اعتبر الهو يرتبط بمبدأ اللذة، واعتبر أن األنا يتطور بشكل مستقل عن الهو 

تعمل   األنا  عمليات  أن  يؤكد  أنه  حيث  المستقلة،  وظائفه  لديه  طاقةوأن  عدوانية    بواسطة 
)علي  محايد الغريزية  األهداف  عن  مستقلة  تصبح  أن  يمكن  العمليات  هذه  وأهداف  ة، 

 (. 110: 1995،اسماعيل

 . نظرية التصور الجسمي:3
 يستخدمها التي اآللية لتفسير النفسي التحليل نظرية مفاهيم الجسمي التصور توظف نظرية 

من   جملة  ولتطوير  جسمه،  حول  المفاهيم  لتطوير  إنسان  كهوية    االتجاهاتكل  ذاته  نحو 
)مني   األنا  لتشكل  ضروريًا  شرطًا  يعتبر  الجسمي  التصور  فإن  النظرية  لهذه  وتبعًا  جسمه 

(، ومن المفاهيم األساسية التي تتبناها هذه النظرية مفهوم التصور  54:  2002الحديدي،
والذي تعود أصوله إلى خبرات الطفولة، وبالتالي فإن    االنفعالية طف  الجسمي المشحون بالعوا

لمشكالت النفسية من غيره واالفرد المصاب بمرض جسدي يكون أكثر عرضة لسوء التوافق  
 (. 32:  31،  2007بسبب النقص في المعلومات التي تعاني منه األنا )محمود سعيد،

 . قوة األنا من منظور إسالمي: 4
لسلوكه   ينظر ال ودوافعه بمشاعره للفرد وينظر متكامل، كيان اإلسالمي المنظور في اإلنسان

فقط، واإلنسان يحس بذاته واختيار ما يتوافق معه، وإحساس المسلم بتجانس الكون واتساق  
إلى حكم هللا الواحد والرضا بقضائه، يؤدي إلى اإلحساس    واالطمئنانالقوانين المنظمة له،  



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                        بقنا                    مجلة كلية اآلداب 

 

- 725 - 
 

ع التي  ، فالعقيدة الدينية تقوي القدرة على التحكم في الغرائز والدوافع وخاصة الدوافباالستقرار
 (. 64:65 ،1981)عبد الكريم عثمان،  تتعارض مع المجتمع

 السكري:  ثالثاً 
  واستعماله فيه الجسم أن ينتج األنسولين،    ال يستطيع( بأنه مرض  3:  2011عرفه )فخر القال،

 john)جون ويلي    بشكل صحيح، وقد يتم التعرف عليه من قياس السكر بالدم، كما عرفه 
wily,2014 :251)    بأنه اضطراب المناعة الذاتية مجهول السبب في البنكرياس الذي يؤدي

وذكرته  ارتفاع  إلى األنسولين،  نقص  بسبب  الدم  في  السكر  نسبة  في  )وردة    مستمر 
السكر في الدم فوق المعدل الطبيعي،    بارتفاع( بأنه مرض مزمن يتميز  52:  2017بلعباس،

وذلك نتيجة لنقص األنسولين أو عدم فاعليته، وقد يكون نتيجة لعوامل وراثية أو بيئية أو  
 نتيجة لعوامل أخري. 

 كري:أنواع مرض الس
وتم تصنيف  ميع جوانب حياة المرضي  ج  علىيعتبر السكري مرض شديد المتطلبات حيث يؤثر  

 أربعة أنواع هي:  إلى السكري حديثًا 
 (: Type 1 Diabetes Mellitus)األول .النوع 1
يحتاج هذا النوع من السكري إلى مصدر خارجي لألنسولين عن طريق الحقن اليومية وذلك  و 

هذا النوع    ويعود سبب الكيكونية في الدم والمحافظة على الحياة،    وارتفاع األجساملمنع تكوين  
( والصناعية  والبيئية  الوراثية  كالعوامل  مجتمعة  عوامل  عدة  تأثير  إلى  المرض  جاسم من 

 (. 28 : 2008المرزوقي، 

 (: Type 2 Diabetes)الثاني .النوع 2
إن معظم المصابين بهذا النوع من السكري هم من البالغين، فأجسامهم تقاوم األنسولين، أي  
إنهم ال يتمكنون من االستفادة من األنسولين بشكل صحيح. ويجب عليهم االنتباه إلى نوعية  

 . السيطرة عليهطعامهم وممارسة التمرينات الرياضية من أجل  
jordan.thebeehive.org -www.vb.fll2.com/t61414.html 

 أعراض مرض السكري: 
 النحو التالي:  على يمكن تقسيم األعراض 

http://www.vb.fll2.com/t61414.html-%20jordan.thebeehive.org
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 : بيولوجية(. أعراض جسمية )1
مارون  يحافظون    إلى  (Marrion,1999:32)ويشير  ال  الذين  المرضي    اعتدال   على أن 

مستوي السكر في الدم، هم أكثر عرضه لحدوث أمراض القلب، وأمراض األعصاب، والفشل 
 ضغط الدم، وأمراض العيون.   وارتفاع الكلوي، 

وذكر ابن سينا في كتابه عن أعراض السكرى قائال من أعراضه العطش الشديد والضعف  
 (. 24: 2001طه،أبو  سمي واالجهاد العصبي وعدم انتظام الشهية )قيس  الج
 األعراض النفسية لمرضي السكري: .2
       . الحزن المستمر.1
               . الشعور باإلحباط.2
 . قلة الطاقة والشعور بالتعب. 3
 . الشعور بالذنب وعدم القيمة.4
 (. 39: 2008،الحميد . صعوبة التركيز والتذكر. )محمد 5

 عالج مرض السكري:
من المعروف أنه ال يوجد عالج شافي لمرض السكري، واإلجراءات العالجية هي لتخفيف حدة 

 ضاعفات المحتملة حدوثها فيما بعد وهي: أعراض المرض، ومحاولة للتقليل من الم
ضبط مستوي السكر في الدم عن طريق تنظيم  تنظيم غذاء مريض السكر: حيث يمكن    -

 الغذاء فقط. 
الطاقة،    علىحرق كمية كبيرة من سكر الدم للحصول    إلىمزاولة الرياضة: حيث تؤدي    -

 وإنقاص الوزن، وتقليل الدهون الضارة، وهذا يقلل حدوث تصلب الشرايين عند مرضي السكري. 
سليم  - بنكرياس  زراعة  عملية  وهي  البنكرياس:  ويتم    زراعة  األنسولين،  إنتاج  قادر علي 

بجزء منه من  البنكرياس من الشخص المتوفي حديثًا، أو عن طريق التبرع    علىالحصول  
 (. 45: 2007سعد، )محمد  أحد األقارب األحياء
 الدراسات السابقة

 (2017دراسة جميلة وريشة )
لدي عينة من المراهقين المصابين    االجتماعي تشخيص التوافق النفسي    إلى هدفت الدراسة  

( حاالت مراهقين مصابين بالسكري، وقد  3عينة تكونت من )  علىبالسكري )نوع أول(، وذلك  
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أن مستوي   إلى مقياس التوافق النفسي )إعداد الباحث(، وتوصلت نتائج الدراسة    استخدام تم  
 لسكري.  متوسط لدي حاالت المراهقين المصابين با االجتماعيالتوافق النفسي 

  (Juan luo, et al,2017):ن وآخرودراسة جوان لو 
نضوب األنا لدي مرضي السكري من    على الكشف عن تأثير ضبط النفس    إلى هدفت الدراسة  

علي أساس نظرية   الثاني  وذلك    استنفاد النوع  من )  على األنا،  تكونت  مريضًا  30عينة   )
  باستنزاف نماذج المهام المزدوجة للتالعب    استخدام( من األصحاء، وقد تم  30بالسكري و)

مزمن    استنفاد أن مرضي السكري هم في حالة    إلى ضبط النفس، وتوصلت نتائج الدراسة  
 انخفاض  إلى األنا، مما يؤدي    استنفادتفاقم    إلىوالتحكم في النفس من المحتمل أن يؤدي  

 ضبط النفس وصعوبات في اإلدارة الذاتية.   علىالقدرة  
 (Parviz Sadeghi,2019)ن وآخرو   دراسة برفيز صادقي

الدراسة   بالخصائص    إلى هدفت  وعالقته  النفسي  التوافق  مستوي    االجتماعية تحديد 
( مريضًا بالسكري،  800عينة تكونت من )  علىالديموغرافية والسريرية لمرض السكري، وذلك  

البيانات من مقياس تقييم تعديل السكري    استخدام وقد تم   ، وتوصلت  (DAAS)أداة جمع 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التوافق النفسي وبعض الخصائص   إلىنتائج الدراسة  

نظريات التوافق    علىالديموغرافية والسريرية، لذلك كانت ضرورة تدخالت تعزيز الصحة القائمة  
 أمرًا ال مفر منه. 

 (Jill Weisberg, et al,2019):ن وآخرو دراسة جيل ويسبرغ 
معرفة   إلي  الدراسة  السكري،    االرتباطاتهدفت  مرض  وضيق  المخيم  في  المشاركة  بين 

المتصورة في الرعاية الذاتية ونقاط القوة في مرض السكري، وذلك علي عينة    واالستقاللية
، وتوصلت  (Cohen’s d)مقياس    استخدام( مريضًا بالسكري، وقد تم  2488تكونت من )

في    االستقالل وزيادة    االضطرابات ذات داللة إحصائية في    اضانخفنتائج الدراسة إلي وجود  
واسعة النطاق    واجتماعيةالرعاية الذاتية، لم تتغير قوة مرض السكري، وجود فوائد نفسية  

 مات. المخيللمشاركة في  

 فروض الدراسة 
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وقوة    للتوافق الصحي  االرتباطيةلعالقة  . توجد فروق بين مرضي السكري واألصحاء في ا1
 . األنا 

 لدى مرضى السكري ترجع لعدد من المتغيراتالتوافق الصحي  نا و قوة األ   توجد فروق بين.  2
 .المستوى التعليمي(  –العمر    –لديمغرافية )النوع ا

 المنهج واإلجراءات 
  الدراسة:منهج 

الراهنة   للتحقق من فروض   على تعتمد الدراسة  المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، وذلك 
 الدراسة. 

 الدراسة: عينة 
أول،  ( نوع  25)  ذكور  50( مريضًا بالسكري، منهم )100تتكون عينة الدراسة من )

 120) األصحاء ( من  80، و)( نوع ثاني(25( نوع أول، )25)إناث    50نوع ثاني،  ( 25)
 عاًما. (  80 -20والذين تتراوح أعمارهم ما بين )

 األدوات   
   (:2003اعداد زينب شقير، )النفسي مقياس التوافق 
 وصف المقياس

  ( من  المقياس  )التوافق  80يتكون  هي  فرعية  ابعاد  اربعة  الي  مقسمة  بند   )
يتم    ،( االجتماعيالتوافق    األسري، التوافق    الصحي،التوافق    االنفعالي،  -الشخصي حيث 

االجابة على هذا المقياس من خالل مرضي السكري عن طريق االختيار من بين ثالثة بدائل  
( على االختيار الذي يتناسب مع مستوي  √ ال تنطبق( بوضع عالمة )  أحيانًا،   تنطبق،هي: )
هي على    الثالثة . علمًا بأن الدرجات المحتسبة لهذه االجابات  للمريض  الذي يقدمه  التوافق 

؛ مما تشير الدرجات  (240-0)وتتراوح الدرجة الكلية لهذا المقياس ما بين  ( 1،2،3)تيبالتر 
, بينما تشير الدرجات المنخفضة علي قصر  للمريض جيد    نوافقالمرتفعة إلى وجود مستوى  

بشكل كاف، وقد تحققت الباحثة من ثبات وصدق المقياس حيث كان    التوافق النفسي دور  
كرونباخ   ألفا  بطريقة  الثبات  جتمان    (0,810)معامل  بمعادلة  النصفية   التجزئة  وبطريقة 

سبيرمان   (0,626) ثبات    (0,635)براون  -وبمعادلة  بدرجة  المقياس  تمتع  علي  يدل  مما 
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ث اعتمدت الباحث علي صدق المحكمين  جيدة، وأيضًا تمتع المقياس بدرجة صدق جيدة حي
 وصدق االتساق الداخلي.  

 مقياس قوة األنا )إعداد الباحثة(:
( من  المقياس  بالنفس30يتكون  )الثقة  هي  بعدين  الي  مقسمة  بند  التحكم    - ( 

حيث يتم االجابة على هذا المقياس من خالل مرضي السكري عن طريق االختيار    بالذات(،
( على االختيار الذي يتناسب  √( بوضع عالمة ) أبداً ،  اً دائم   أحيانًا،من بين ثالثة بدائل هي: ) 

مع مستوي قوة االنا للمريض. علمًا بأن الدرجات المحتسبة لهذه االجابات الثالثة هي على  
(؛ مما تشير الدرجات  90-0)بين  وتتراوح الدرجة الكلية لهذا المقياس ما    (3-2-1)الترتيب  

ضعف االنا، وقد   علىبينما تشير الدرجات المنخفضة   للمريض، المرتفعة إلى وجود انا قوبة 
كرونباخ   ألفا  بطريقة  الثبات  معامل  كان  حيث  المقياس  وصدق  ثبات  من  الباحثة  تحققت 

براون    -( وبمعادلة سبيرمان0,530جتمان )  ة بمعادلةالنصفي( وبطريقة التجزئة  0,735)
 . تمتع المقياس بدرجة ثبات جيدة  على( مما يدل  0,511)

 الكفاءة السيكومترية للمقاييس في الدراسة الراهنة 
  أواًل الثبات: 

والتجزئة النصفية، وجدول  تم حساب الكفاءة السيكومترية للمقاييس بطريقتي ألفا كرونباخ 
( يوضح ذلك. 1رقم )  

( يعرض معامالت الثبات لمقاييس الدراسة 1)جدول   

 من خالل عرض الجدول السابق يتضح تمتع مقياس الدراسة بدرجة جيدة من الثبات. 

 طريقة الثبات               
 االبعاد             

 ألفا كرونباخ 
 

 التجزئة النصفية   
  – سبيرمان 
 براون 

 جتمان 

 0,808 0,821 0,830 التوافق الصحي 
 0,676 0,684 0,672 الثقة بالنفس 
 0,675 0,678 0,576 التحكم بالذات 

 0,511 0,530 0,735 الدرجة الكلية لمقياس قوة االنا 
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   ثانيًا الصدق:

العاملي   التحليل  صدق  باستخدام  الصدق  حساب  صدق    االستكشافي،تم  استخدام  تم  كما 
المحكمين حيث قامت الباحثة بعرض مقاييس الدراسة على خمسة محكمين وتراوحت نسب  

الطرق تمتع المقاييس بدرجة جيدة    تلك%؛ وتبين من خالل  100  %:80االتفاق ما بين  
 من الصدق. 

 األساليب اإلحصائية 
 معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغيرات.   (1
 (. (Stepwiseمعامل االنحدار المتعدد التدريجي  (2

 عرض النتائج ومناقشتها 
 نتائج الفرض األول  -1

وقوة االنا لدى عينة من مرضي    التوافق الصحيينص على أنه توجد عالقة ارتباطية بين    
 السكري؛ وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون. 

 وقوة االنا   التوافق الصحي( يعرض نتائج معامل ارتباط بيرسون بين 2جدول )
 

 النفسيالتوافق                    
 

 قوة االنا 

 التوافق الصحي     

 الثقة بالنفس 
 0,106 مرضي 
 ** 0,260 اصحاء 

 التحكم بالذات 
 0,041 مرضي 
 0,159 اصحاء 

 الدرجة الكلية 
 0,092 مرضي 
 ** 0,272 اصحاء 

  لنفس والتوافق الصحي لألصحاء دالة احصائيًا بين الثقة با   غيرمن هنا يتبين أن هناك عالقة  
،  ( 0,05ومستوي داللة ) (0,106عند) والمرضي ( 0,001( ومستوي داللة )0,260عند)
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(  0,041عند )  دالة احصائيا بين التوافق الصحي والتحكم بالذات لدي المرضي   وجد عالقة وت
( ومستوي  0,159عند )  األصحاء، وغير دالة إحصائيًا لدي  ( 0,001)عند مستوي داللة  

(، ولكن توجد عالقة موجبة دالة احصائيًا بين التوافق النفسي وقوة األنا عند  0,05داللة )
داللة  0,092ارتباط) مستوي  عند  المرضي  0,001)(  لدي  ارتباط    (  عند  واألصحاء 

  بمعني أنه كلما زادت قوة األنا زاد التوافق النفسي (  0,001**( عند مستوي داللة )0,272)
الفرد    ودراسة   (Marion, 1999:32)  دراسةاتفقت الدراسة الراهنة مع نتائج    . ولقد لدي 

 . (48: 2014حمودة،محمد، وايت  )ميرود 

للتحليل   فرويد  نظرية  مثل  النظري  التراث  في  النظريات  جميع  دعمت  ونظرية كما    النفسي 
نه كلما زاد التوافق زادت الثقة أ  علىالتوافق    إلى اريكسون لسيكولوجية االنا، حيث انهم نظروا  

   بالنفس والتحكم بالذات.

 نتائج الفرض الثاني  -2
قوة   –   الصحي  )التوافق"وجود فروق ذات داللة احصائية في متغيرات الدراسة    ىينص عل

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بإجراء ذلك من خالل نمذجة   النوع،الي    نا(األ 
   :المجموعات المتعددة ببرنامج آموس؛ ويوضح الجدول التالي نتائج هذا اإلجراء

 ( 100والمستوي االقتصادي( )ن= النوع، ( يوضح أوزان االنحدار المعيارية والالمعيارية للمتغيرات المعدلة )3جدول )

 المجموعة  المتغيرات / األبعاد 
أوزان االنحدار  

 أوزان االنحدار الالمعيارية  المعيارية 

المتغير  
 المنبئ 

المتغير  
 التابع

الخطأ   النسبة  النسبة  
 المعياري 

النسبة  
 الحرجة 

 الداللة 

الثقة  
 بالنفس 

التوافق  
 الصحي 

 0,022 2,291 0,247 0,565 0,343 ذكـــــــر 
 0,262 1,121 0,171 0,192 0,150 أنثــي 

التحكم  
في  
 الذات 

التوافق  
 الصحي 

 0,611 0,508 0,306 0,155 0,076 ذكـــــــر 
 0,188 1,317 0,193 0,254 0,177 أنثــي 

؛ حيث يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة  جزئيوبذلك تبين انه تحقق الفرض بشكل  
 نا. لتوافق الصحي المنبئ بزيادة قوة األ ل احصائيا وفقًا 
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ففي متغير النوع اشارت نتائج الدراسة الي وجود فروق داله احصائيا بين الذكور واالناث في  
  كما   ،الذكور لصالح  (  0,001)بالنفس عند مستوي داللة    المنبئ بالثقةبعد التوافق الصحي  

بئ بالثقة المن  في بعد التوافق الصحي  لإلناث روق دالة احصائيا ترجع  عدم وجود ف  إلى تشير  
  بالنفس، وعدم وجود فروق دالة احصائيا في بعد التوافق الصحي المنبئ بالتحكم في الذات 

 بين الذكور واإلناث. 
نتائج   مع  الراهنة  الدراسة  نتائج  بين  االتفاق  ضوء  نتائج  وفي  هذه  فان  السابقة  الدراسات 

التي تشير نتائجها الي وجود فروق    (، 2010  ، ميرفت مقبلالدراسة الراهنة تتفق مع دراسة )
 مقياس التوافق لمرضي السكري. بين الجنسين على 

الباحثة   تطلع  خالل  من    علىومن  بالرغم  أنه  لها  تبين  السابقة  والدراسات  النظري  التراث 
تشخيص السكري منذ اكتشافه وتبين ارتفاع معدل لدي اإلناث مقارنة بالذكور؛ وقد تظهر 

لذلك تطرقت هذه الدراسة   واالتساع بين الجنسين فيما يتعلق باألعراض والشدة    االختالفات
التوافق لديهم حيث وجد أن    علىثير قوة األنا  للكشف عن تلك الفروق بين الجنسين ومدي تأ

 قوة االنا يسهم في زيادة التوافق النفسي لدي اإلناث مقارنة بالذكور. 
 مقترحات الدراسة:

 جية مقترحة لمتكفل بمرضى السكري. اختبار فعالية برامج عال. 1
السكري في  عمل برامج تدريبية لألخصائيين في المجال الطبي والنفسي لمتابعة مرضى   .2

لصغر سنهم   مرضى السكري من النوع األول المعتمد على األنسولين نظر بيوتهم بخاصة
 وخوفهم من المرض. 
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Health adjustment among patient diabetes 

 
Manal Mohammed Ashour Mahmoud 

 

Abstract 

The current study aimed to determine the adjustment and ego strength of 

a diabetes sample. The study sample consisted of (100) diabetes patients, 

(50) males, (50) females and 80 healthy people, aged (20-80). Apply to 

them the psychological Adjustment scale  (Zainab 2003) and ego strength 

scale by the (researcher), and the results of the study resulted in 

differences between healthy Adjustment and Ego Strength, there are 

differences between diabetic and healthy patients due to age. 
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