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 شكر و عرفان

 

حسانه وهل امحلد عىل مننه وجزيل عطائه، امحلد هلل وكفى وصىل هللا وسمل     امحلد هلل عىل توفيقه ومجيل ا 

 .طفى نبينا محمد عليه أ فضل الصلوات وأ زىك التسلمي عىل نبيه املص

فالشكر هلل أ وال ،مث جزيل الشكر والعرفان ل س تاذيت الفاضةل ساحيي سلمية عىل تفضلها ابال رشاف عىل هذا 

متام هذا البحث  البحث، وعىل نصاحئها وتوجهياهتا القمية ومالحظهتا السديدة ،ةاليت اكن لها ال ثر الكبري يف ا 

ىل هذه الصورة فلها عظمي الشكر والتقديرووصوهل   .ا 

ىل ال ساتذة احملمكني اذلي منحوا يل جزءا من وقهتم المثني ومل يبخلوا عيل مبالحظاهتم  كام أ تقدم ابلشكر اجلزيل ا 

 .السديدة 

ىل اكفة ال طباء و املمرضني العاملني مبستشفى عاشور زاين بأ والدجالل  عىل كام أ تقدم جبزيل الشكر والتقدير ا 

س تقبال اجليد وحسن املعامةل  . تقدمي املساعدة يل ال جناز هذا البحث ،وخاصة الس يد املدير لال 

ويف ال خري أ سأ ل هللا العيل القدير، أ ن جيعل هذا العمل املتواضع خالصا لوهجه الكرمي ،وأ خر دعواان امحلد هلل 

 .رب العاملني 
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 :مقدمة 
فاهيم المهمة في الصحة النفسية وهذا يعد التوافق النفسي واالجتماعي من الم
والراشد المصاب بداء السكري بصفة  ألهميته الكبيرة في حياة الفرد بصفة عامة

خاصة ، ونظرا لكون التوافق النفسي دليل على تمتع الفرد بالصحة النفسية الجيدة 
فهو يتصل بمجاالت عديدة ممثلة في الجانب النفسي الذي يتضمن الشعور باألمن 
والطمأنينة ، قدرة الفرد على التكيف مع الذات ومع المحيط وتحقيق  الذات وضبطها 

تقبل الفرد لمرضه ، إلى جانب هذا يقابله الجانب االجتماعي الذي يتمثل في و 
التفاعل مع المجتمع وعقد صلة اجتماعية مع اآلخرين ، والتمتع بعالقات إيجابية 
داخل األسرة ومع اآلخرين والبيئة المحيطة به ، باإلضافة إلى امتالك مهارات 

 .  رته لقوانين االجتماعية ونشاطات اجتماعية مختلفة ، باإلضافة لمساي
فاإلنسان الراشد يسعى إلى تحقيق ذاته ومكانته في المجتمع ، لتبقى مرحلة 
الرشد المرحلة التي يسعى فيها الراشد إلى تحقيق أكبر مستوى من التوافق النفسي 
واالجتماعي ألنها مرحلة تصحبها الكثير من التغيرات والضغوطات الصحية التي 

ابته بداء السكري وكيفية التعامل معه ومع نفسه ومع اآلخرين تحدث له مثل إص
ويجب األخذ بعين االعتبار الظروف النفسية واالجتماعية والضغوطات الصحية بما 
فيها التوافق النفسي واالجتماعي  الذي له أهمية كبيرة في حياة الراشد المصاب بداء 

لراشد نفسيا واجتماعيا السكري، ولذلك نسعى في هذا البحث إلى مدى توافق ا
وللتفصيل أكثر في الموضوع تم تقسيم البحث إلى جانبين نظري وتطبيقي بحيث تم 

 . تناول الجانب النظري في أربعة فصول والجانب التطبيقي في فصلين 
 :  ويتمثل في أربعة فصول: الجانب النظري
البحث ، أهمية إشكالية : حيث تضمن  اإلطار العام للبحث ويتناول : الفصل األول

البحث ، أهداف البحث ، فرضيات البحث، حدود البحث ، المفاهيم اإلجرائية 
 . للبحث

: التوافق في الجزء األول حيث تضمن ينأساسي جزئين يتناول و  :الفصل الثاني
تعريفه، خصائصه ، مستوياته ، النظريات المفسرة له، أما الجزء الثاني فيتمثل في 

تعريفه، أبعاده ومعاييره ، ثم : تماعي ويتناول التوافق النفسيالتوافق النفسي واالج



 

 

:  تعريفه ،أبعاده ومعاييره، ثم تعريف التوافق النفسي واالجتماعي: التوافق اإلجتماعي 
تعريفه، تحليل عملية التوافق النفسي واإلجتماعي ، ومعايير قياس التوافق النفسي  

 .واالجتماعي 
، مراحلها ، خصائصها مطالبها ،   تعريفها:  لة الرشدمرح ويتناول: الفصل الثالث

 .  نظرياتها ، مشكالتها 
التفسير العلمي للداء ، ،  تعريفه ، نشأته:  داء السكري ويتناول: الرابعالفصل 

 . تشخيصه ، عالجه أسبابه، أعراضه، أنواعه، 
 : ويتمثل في فصلين  :الجانب التطبيقي 
،  مالمستخد من خالل المنهج اءات المنهجية للبحثاإلجر  ويتناول:  الفصل الخامس

عينة البحث ، حجم العينة وخصائصها ، أدوات البحث ، الخصائص السيكومترية 
 .لألداة ، إجراءات الدراسة األساسية ، أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات 

ج ويتناول عرض النتائج في ضوء فرضيات البحث ومناقشة النتائ: الفصل السادس
 . في ضوء الفرضيات 
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للبحثاإلطار العام : األولالفصل   



 

 

  : اشكالية البحث :أوال
ن المراحل المهمة في حياة اإلنسان ألن الفرد يسعى فيها تعبر مرحلة الرشد م

إلى تكوين أسرة وتحقيق الذات، واالعتماد على النفس، وممارسة مسؤولياته 
االجتماعية وذلك بإتباع أسلوب معقول من أجل التوافق مع الذات ومع المجتمع، وقد 

واسط العمر، وتسمى اختالف العلماء في تحديد فترة الرشد، فمنهم ما يسميها مرحلة أ
أيضا بمرحلة النضوج ألن اإلنسان يصل إلى تكامل راشد في جميع أبعاده في جسمه 

نفعاله، وتمتد مرحلة الرشد من سن  الشاذلي ، )سنة  53سنة إلى  22وعقله وا 
 (.46،  ص 2661

وهنا يكتمل نمو الراشد ويصبح مسؤوال عن ذاته وله المقدرة على اإلختيار وهو 
مسؤوليات ما يختاره ، وفي هذه المرحلة تكثر الضغوطات النفسية  الذي يتحمل

واألمراض المزمنة من بينها مرض السكري الذي يظهر في كافة المراحل العمرية 
 .خاصة مرحلة الرشد

ويعرف مرض السكري  على أنه إختالل في عملية أيض السكر الذي يؤدي إلى 
سباب مختلفة قد تكون نفسية أو إرتفاع مستواه في الدم بصورة غير طبيعية أل

 (.5، ص 2665الحميد ، )عضوية أو بسبب عوامل وراثية 
ويعد مرض السكري من أكثر األمراض انتشارا في العصر الحالي ويصيب 

من  %2-5الرجال أكثر من النساء ، وقد أظهرت الدراسات العلمية ما يقارب من 
تظهر عليهم أعراض المرض  وكثير من المرضى ال. األفراد مصابون بداء السكر

وال يعرفون أنهم مصابون بالسكر، وبناءا على تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر 
مليون شخص على  121فإن عدد المصابين بهذا المرض يقارب . م  2332عام 

ويتوقع أن يتضاعف بحلول السنوات القادمة فإن مستوى العالم ، فالعدد في إزدياد 
النفسية إال أن األفراد يختلفون في ردود  لداء المزمن تسوء حالتهالراشد المصاب با

أفعالهم فمنهم من يتكيف مع المرض، ونمط الحياة الجديدة، ومنهم من ينكر المرض 
وال يتعامل معه بجدية، إن مشكلة مرض السكر ليست في أعراض تتغلغل في جسم 

الجتماعية ، ومن هنا يحس اإلنسان بل في نفسية الراشد خاصة في حياته اليومية وا
الراشد بالشعور بالنقص والدونية ، والشعور باإلحباط والملل وهذا يولد لديه سوء في 



 

 

توافقها النفسي وأيضا في فشل إقامة عالقات مع أفراد المجتمع وهذا يسبب له فشل 
في تحقيق التوافق اإلجتماعي ، ألن سوء التوافق يعتبر من المشاكل الخاصة 

نفسية التي يواجهها األفراد كالشعور بالنقص وأنه ليس كباقي األفراد بالصحة ال
الطبيعيين ، وصعوبة التوفيق بين ذاته وحاجاته ومن بين الدراسات التي تناولت 
التوافق النفسي و اإلجتماعي فمثال نجد دراسة الباحث عبد المنعم رزق ، أبو رجيلة 

ي للمكفوفين اليمنيين ، شملت عينة ، بعنوان التوافق النفسي و اإلجتماع 2334، 
مكفوف ومكفوفة ، واختيرت بطريقة الطبقية العشوائية ، من مراكز  133البحث  

ستخدم  مقياس التوافق النفسي واإلجتماعي و توصلت نتائج الدراسة  المكفوفين ، وا 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المكفوفين و المبصرين في التوافق النفسي 

 ( .%96) اإلجتماعي لصالح المكفوفين عند مستوى الثقة و 
( 95)بدرجة حرية  t –test11،42حيث بلغت قيمة (. %6) ومستوى معنوية 

وأيضا نجد دراسة الباحث مقبل ، ، ( 6،661)وكان مستوى المعنوية للداللة أقل من 
مرضى ، بعنوان التوافق النفسي وعالقته بقوة األنا وبعض المتغيرات لدى 2313

 . السكري في قطاع غزة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التوافق النفسي وأبعاده وقوة األنا 

عدد سنوات اإلصابة بالمرض ، نوع السكري ، مستوى الدخل ، ) وكل من المتغيرات 
لدى مرضى السكري و قامت الباحثة بإختيار ( المستوى التعليمي ، العمر ، النوع 

مريض و  333ة من المرضى المسجلين بمركز شهداء الرمال بلغت عينة عشوائي
، (  2333)مريضة كما و قامت الباحثة بتطبيق مقياس التوافق النفسي لزينب شقير 

و مقياس قوة األنا الرون ترجمة أبو ناهية وقد توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية 
الشخصي ، الصحي ، ) ده وجود عالقة دالة إحصائية بين التوافق النفسي و أبعا

وقوة األنا لدى مرضى السكري ، ووجود ( . األسري اإلجتماعي ، والتوافق العام
فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي بعد التوافق الصحي وبين عدد سنوات 
اإلصابة ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين عدد سنوات اإلصابة بالمرض وأبعاد 

ووجود فروق دالة إحصائيا في التوافق ( األسري ، اإلجتماعي الشخصي ، ) التوافق 
الشخصي واألسري والنفسي والعام وذلك حسب مستويات الدخل الشهري لمرضى 



 

 

السكري ، في حين لوحظ عدم وجود فروق في التوافق الصحي واإلجتماعي ، وأخيرا 
المستويات وجود فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي وأبعاده المختلفة حسب 

 .التعليمية المختلفة لمرضى السكري
فالراشد يسعى دائما إلى القدرة على تحقيق ذاته ومكانته في المجتمع وهي الفترة 
التي يسعى فيها إلى تحقيق أكبر مستوى من التوافق مع التغيرات الصحية والتوقعات 

 :دراسة اآلتيةوعلى ضوء ما سبق يمكن طرح تساؤل ال. اإلجتماعية التي تطرأ عليه ،
  :التساؤل العام

 توافق نفسي واجتماعي ؟بالراشد المصاب بداء السكري يتمتع هل  -
 :التساؤالت الجزئية 

 توافق نفسي ؟ب يتمتع الراشد المصاب بداء السكريهل  -
 توافق اجتماعي ؟  ب يتمتع الراشد المصاب بداء السكري هل -

 :.بين أساسينتتمثل أهمية البحث من جان: أهمية البحث: ثانيا 
 :الجانب النظري -

يعتبر دراسة موضوع التوافق النفسي واالجتماعي لدى الراشد المصاب بداء  – 1
السكري من الدراسات القليلة في ميدان علم النفس وفقا لما توصلت إليه الباحثة في 
هذا الجانب، ويمكن القول بأن الدراسة الحالية قد تكون هي األولى من نوعها على 

 .م الباحثةحد عل
تلقي الضوء على بعض جوانب التوافق النفسي واإلجتماعي لدى الراشد  – 2

 .المصاب بالداء السكري
أهمية البحث من حيث أهمية المرحلة العمرية التي تناولتها الدراسة والتي تعد  – 3

 .نقطة أساسية في حياة الراشد
 

 :الجانب التطبيقي 



 

 

حث في جميع المجاالت العلمية وفتح المجال تثري الدراسة الحالية مجال الب – 1
أمام الباحثين والدارسين من أجل التطرق إلى المزيد من الدراسات والبحوث في هذا 

 .الموضوع
اإلستفادة من نتائج البحث في مجال وضع برامج عالجية نفسية لمن يعاني من  – 2

 .لسكريسوء التوافق النفسي أو االجتماعي لدى الراشد المصاب بالداء ا
محاولة إفادة الراشد وذويه من مثل هذه الدراسات والتي تحمل في طياتها الكثير  – 3

من أساليب اإلرشاد النفسي وكيفية التعامل مع الراشد المصاب بالسكري داخل وسطه 
 .األسري واإلجتماعي

توجيه أنظار الهيئات المشرفة على رعاية الراشدين المصابين بالداء السكري  – 4
ضرورة اإلهتمام بهذه الفئة من الناحية النفسية واإلجتماعية وليس اإلهتمام  إلى

 .بالجانب الطبي فقط
 : أهداف البحث –: ثالثا
 :يهدف البحث الحالي إلى تحقيق بعض من األهداف وهي    
جتماعيا – 1  .التعرف على مدى تقبل الراشد لمرضه وكيفية التعايش معه نفسيا وا 
تمتع الراشد المصاب بالداء السكري  بالتوافق النفسي الكشف عن مدى  – 2

 .واإلجتماعي
 :الفرضيات -:رابعا

 :الفرضية العامة 
 .الراشد المصاب بداء السكري بتوافق نفسي واجتماعي  يتمتع -

 : الفرضيات الجزئية 
 .الراشد المصاب بداء السكري بتوافق نفسي يتمتع -
  .توافق إجتماعيالراشد المصاب بداء السكري ب يتمتع -

 :حدود البحث – :خامسا
 :تم تطبيق هذه الدراسة ضمن حدود معينة وهي    



 

 

مريض بداء السكري بين  33اقتصرت الدراسة على عينة قوامها : الحد البشري – 1
 .سنة 23 – 33سن 

بمستشفى بأحد دوائر والية بسكرة تم إجراء الدراسة الميدانية : الحد المكاني – 2
 . أوالد جالل بدائرةوالمجمع الصحي لألمراض المزمنة  عاشور زيان

انحصرت الحدود الزمانية لتطبيق الدراسة الميدانية ما بين شهر : الحد الزماني – 3
 .2313-2312السنة الدراسية  مارس و أفريل

 :تحديد المفاهيم اإلجرائية للبحث –: سادسا 
اإلنسجام مع الذات والبيئة هو حالة من التالؤم و : التوافق النفسي واإلجتماعي -

تنطوي على قدرة الفرد على إشباع معظم حاجاته وتصرفاته بشكل مرضي إزاء 
مطالب البيئة المادية واإلجتماعية أو تجيب عن معظم المتطلبات الفيزيائية 

الدرجة المرتفعة : والمقصود به في البحث الحالي. واإلجتماعية التي يعانيها الفرد
أفراد عينة البحث بعد إستجابتهم إلستبيان التوافق النفسي  التي يتحصل عليها

 .واإلجتماعي التي أعدت في البحث
سنة  23 – 33هو الفرد الذي يتراوح سنه بين : الراشد المصاب بداء السكري

تقريبا المصاب بداء السكري المزمن الناتج عن نقص جزئي أو كلي في هرمون 
لة العمرية إلى إكتمال نمو شخصيته وتقع األنسولين ويصل الفرد في هذه المرح
في هذه المرحلة إلى بناء أسرة واإلستقرار عليه العديد من المسؤوليات، ويسعى 

 .معها 
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التوافق النفسي و اإلجتماعي: الثانيالفصل   



 

 

 :تمهيد
حوث والدراسات شغل موضوع التوافق النفسي واالجتماعي حيزا كبيرا في الب    

ألهميته في حياة الناس ، فالتوافق ليس مرادفا للصحة النفسية فحسب بل يرجعه 
األكثر بأنه الصحة النفسية بعينها ، فهو الهدف الرئيسي لجميع فروع علم النفس 
بصورة عامة ومن أهم أهداف العملية اإلرشادية والعالج النفسي ، ويتصف المتوافق 

ة متكاملة قادرة على التنسيق بين حاجاته وسلوكه الهادف نفسيا واجتماعيا بشخصي
وتفاعله مع بيئته ، الذي يتحمل عناء الحاضر من أجل المستقبل متصفا بتناسق 
سلوكه ومنسجما مع معايير مجتمعه دون التخلي عن استقالليته ومساهمته في 

عرف على في هذا الفصل سنتطرق إلى التعرف على تعريف التوافق ثم الت. مجتمعه 
خصائصه ومستوياته ونظرياته ، ثم التعرف على التوافق النفسي، أبعاده ومعاييره ، 
ثم التعرف على التوافق االجتماعي أبعاده ومعاييره، وأخيرا نتناول في هذا الفصل 
التوافق النفسي واالجتماعي تعريفه وتحليل عملية التوافق النفسي واالجتماعي 

 .   االجتماعي وفيما يلي عرض لهذه العناصرومعايير التوافق النفسي و 
   :قـــــالتواف: والأ
 تعريف التوافق              - 1
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التوافق بالدراسة والبحث ومع اختالف    

الباحثين   الذين عرفوا كلمة توافق إال أن هناك تشابها بسيطا بين هذه التعريفات 
 .لمجموعة من هذه التعريفات والدالالت لهذا المصطلح وفيما يلي عرض

العملية الديناميكية التي يحدث فيها تغيير أو تعديل في سلوك : "يعني  التوافق -  
الفرد أو في أهدافه وحاجاته أو فيها جميعا، ويصاحبها شعور بعدم االرتياح 

أبو حويج ) ".واالستياء ، إذا فشل في تحقيق أهدافه ومنع من إشباع حاجاته
  (.45ص  ، 2669وصفدي، 

أنه عملية دينامية مستمرة : "وقد ذكر حامد زهران في تعريفه للتوافق بأن التوافق   
". تتناول السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية ، بالتغيير والتعديل حيث يحدث التوازن

 (.56، ص2666 جبل،)
 .ن التوافق يتناول السلوك والبيئة وهذا التعريف يؤيد ما ذكرناه سابقا حيث أ -   



 

 

قدرة : " بأنه adjusment في معجم علم السلوك التوافق" ولمان"وقد عرفه  -   
الفرد على إشباع حاجاته، ومقابلة معظم متطلباته النفسية واالجتماعية من خالل 

 (.53، ص2669المرواني ، )".عالقة منسجمة مع البيئة التي يعيش فيها
سلوك الفرد إزاء الضغوط االجتماعية "بأنه: التوافق" زاروسال"ولقد عرف  -

 2669الخالدي، ) ."الشخصية التي تؤثر بدورها على التكوين والتوظيف النفسي له
 .(166، ص 

عرف أيضا موسى التوافق أنه هو العملية الدينامية المستمرة التي يقوم بها الفرد  -
افقا بينه وبين نفسه من جهة، وبينه وبين مستهدفا تغيير سلوكه ليحدث عالقة أكثر تو 

 (262، ص2665أبو عوض، .)البيئة من جهة أخرى
إشباع الفرد : ومن هذه التعاريف السابقة نذهب إلى تعريف شامل هو أن التوافق  -

لحاجاته النفسية وتقبله لذاته واستمتاعه بحياة خالية من التواترات والفراغات 
بعالقات اجتماعية حميمة ومشاركته في األنشطة واألمراض النفسية واستمتاعه 

 .االجتماعية، وتقبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه
 :خصائص التوافق -2
فالتوافق يشير إلى الداللة الوظيفية لعالقة اإلنسان من  :التوافق عملية كلية - 1

فليس حيث هو كائن مع بيئته ، معنى هذا أن التوافق خاصية لهذه العالقة الكلية ، 
. لها أن تصدق على مجال جزئي من المجاالت المختلفة لحياة الفرد وليس لها أيضا

 .أن تقتصر على المسالك الخارجية للفرد في إغفال تجاربه الشعورية
أي أن التوافق ال يتم مرة واحدة وبصفة نهائية ، بل  :التوافق عملية دينامية - 2

الحاجات أو محاولة إشباع أي من يستمر ذلك ألن الحياة ليست غير سلسلة من 
الدوافع والرغبات ومحاولة إرضائها ، فكلها توترات تهدد اتزان الكائن ومن ثم تكون 
محاولته إلزالة هذه التوترات إعادة االتزان من جديد والدينامية تعني في أساسها أن 

لفة التوافق يمثل تلك المحصلة أو ذلك النتاج الذي يتمخض عن صراع القوى المخت
والتوافق هو المحصلة النهائية لكل . وهذه القوى بعضها ذاتي والبعض اآلخر بيئي

 .هذه القوى على نحو ما تقدم



 

 

بمعنى أن التوافق ينطوي على وظيفة هي تحقيق  :التوافق عملية وظيفية - 3
االتزان من جديد مع البيئة وهناك مستويات متباينة من االتزان ، ويفرق البعض بين 

 Adjustmentالذي هو مجرد تكييف فيزيائي ، وبين التوافق  Adaptationم التالؤ 
 .بمعنى الكلمة في شموليته وكليته

يقصد أن التوافق يكون دائما  :التوافق عملية تسند إلى الزوايا النشوئية - 4
فالتوافق بالنسبة إلى الراشد يعني أن . بالرجوع إلى مرحلة يعيشها من مراحل النشأة

تزان مع الهيئة على مستوى الرشد فهو يتخطى في سلوكه كل المراحل يعيد اال
السابقة من النمو ، فالسلوك المتوافق في مرحلة بعينها من الطفولة يكون هو نفسه 

 .السلوك المرضي ، إذا ظهر عند مرحلة الرشد
هذا يعني أن التوافق يمثل تلك  :التوافق عملية تسند إلى الزوايا الفوتوغرافية - 6

المحصلة التي تنتج عن صراع القوى ، ذاتية كانت أم بيئية، لكن الصراع يكشف 
دائما في نهاية األمر ، صراعا بين األنا ، فهو صراع بين هذين الجهازين فمنها بدأ 
الصراع بين الفرد والبيئة، أو بين متطلبات متناقضة داخل الشخصية ، فإنه يكتشف 

ودفاعات األنا عنده ، فاألنا تقف  رد الغريزيةفي نهاية األمر صراعا بين ذات الف
 .تساندها األنا العليا في وجهة إليها بل أيضا في وجهة األنا العليا

إن نتيجة الصراع تتوقف على  :التوافق عملية تسند إلى الزوايا االقتصادية - 5
، كمية الطاقة المستثمرة في كل من القوتين المتصارعتين فإذا نأت الحفر الغريزة 
تزيد كمية طاقاتها على كمية الطاقة المستثمرة في الحفر الغريزية ، هذا وكمية 

الطاقة عند فرد ما تعتبر ثابتة وبالتالي إذا كانت كمية الطاقة الضائعة في المكونات 
والدفاعات عظيمة الكبر ، تكون كمية الطاقة المتبقية تحت تصرف الجانب الشعوري 

 ( .59-55،ص2665مت،حش) .في األنا شديدة الضالة
تتوقف درجة تمتع اإلنسان بالصحة النفسية الجيدة على مدى قدرة الفرد على      

التوافق في المجاالت المختلفة، ألن التوافق داللة على تمتع اإلنسان بالصحة النفسية 
 . (61،ص2665البليهي،) .الجيدة

 : مستويات التوافق-3



 

 

نسان البيولوجية أو االجتماعية أو النفسية، ألن ــ يشمل التوافق جميع حاالت حياة اإل
الكيان اإلنساني يعمل في وحدة متناسقة ومتكاملة ، مترابطة في نظام فريد يشهد 

وفيما يلي توضيح المستويات الرئيسية للتوافق التي تشتمل . على إعجاز الخالق
 :عليها شخصية اإلنسان وهي

غي على الكائن الحي أن يجد طرقا ينب:. التوافق على المستوى البيولوجي – 1
ال كان الموت حليفه، أي أن التوافق هو عملية تتسم بالمرونة  جديدة إلشباع رغباته وا 
والتوافق المستمر مع الظروف المتغيرة يقوم بها اإلنسان طوال ل حياته أي هناك 

مة ومستمرة وهي عملية دائ. إدراك لطبيعة العالقة الدينامية المستمرة بين الفرد والبيئة
 . (59، ص2665الداهري ، ).ومتصلة

إن الحياة سلسلة من عمليات التوافق التي :.التوافق على المستوى االجتماعي – 2
يعدل فيها الفرد سلوكه في سبيل االستجابة للموقف المركب الذي ينتج عن حاجاته 

توافقه وقدرته على إشباع هذه الحاجات ولكي يكون اإلنسان سويا ينبغي أن يكون 
مرنا ، وأن تكون لديه القدرة على استجابات منوعة تالءم المواقف وتنجح في تحقيق 
دوافعه ، وتتفق مع األساليب السائدة في مجتمعه ، وتكون مرنة وقابلة للتشكل وفقا 
للمعايير الثقافية وعندما يتوافق الفرد في عالقاته االجتماعية فإنه يحدث تغيير 

 .(391، ص 2665بركات ، ).لألسفل
شباع :.التوافق على المستوى السيكولوجي - 3 يتمثل التوافق في خفض التوترات وا 

 .الحاجات النفسية للفرد ويتميز هذا التوافق بالضبط الذاتي وتقدير المسؤولية
ويرى آخرون أن التوافق يجب أن يتم بين الفرد ونفسه وبين الفرد واآلخرين وأن 

كشعوره باألمن ومدى قبوله من قبل اآلخرين وقدرته  يشعر الفرد بأن حاجاته مشبعة
 .(15، ص 2669أبو سكران ، ).على الحب والتقدير والحرية واالنتماء

 :  االجتماعيالنظريات المفسرة للتوافق النفسي و -4
مدارسهم إلى التوافق على أنه السواء و  اختالفينظر غالبية علماء النفس على    

مع النفس  االنسجامالصراعات النفسية ، و القدرة على و  االضطراباتالخلو من 
واألخرين ، ومع هذا اإلجماع فإن لكل مدرسة فكرية وجهة نظرها في تحديد مفهوم 



 

 

يلي عرض مختصر ألهم وجهات النظر النفسية  التوافق و عملياته وعوامله ، وفيما
 :   المفسرة للتوافق 

 : نظرية التحليل النفسي -1
عملية التوافق الشخصي غالبا ما تكون الشعورية ، أي أن الفرد  يرى فرويد أن    

اليعي األسباب الحقيقية لكثير من سلوكياته ، فالشخص المتوافق هو من يستطيع 
وعلى هذا األساس يربط . اجتماعياإشباع المتطلبات الضرورية للهو بوسائل مقبولة 

فهو يتحكم ويسيطر على الهو  فرويد التوافق بقوة األنا ، حيث يكون المنفذ الرئيسي
 (.  63، ص 2616العصيمي، ) واألنا األعلى 

 كما ينظر مجددوا مدرسة التحليل النفسي الحديثة إلى أن التوافق نظرة مختلفة عن ما
السلبية للمجتمع على الفرد بل  لآلثار االهتماميراه فرويد فهم يميلون إلى عدم 

ة وهذا التركيز على أهمية المجتمع في صياغة اإليجابية لتلك العالق باآلثاريهتمون 
 . السلوك و تشكيله 

بالرغم من أنه  االجتماعيةأن السلوك يتحدد على نحو أولى بالدوافع " أدلر " ويرى 
فطرية ولقد كان من أجل التفوق للتوافق هو الدافع  االجتماعيةلم يعتبر اإلمكانية 

مشاعر الدونية ، كما يرى أن الذي يرتكز عليه أدلر كتعويض عن  االجتماعي
حدوث السلوك المرضي عن طريق مبالغة الفرد في إظهار شعوره بالدونية والرغبة 
في التفوق ، غير أن النتيجة النهائية هي وجود قوة دافعة أساسية في كل الكائنات 

 (. 31، ص  2669أبو سكران ، ) االجتماعياإلنسانية تفسر النماء والتقدم 
في دراسته على أن مفتاح التوافق والصحة النفسية يكمن في " يونغ  "اعتمدفقد    

النمو الشخصي دون توقف ، كما أكد على أهمية التوازن في الشخصية  استقرار
 االنطوائيةالسوية المتوافقة وأن الصحة النفسية والتوافق يتطلبان الموازنة بين ميوالتنا 

 ( . 116، ص  2611بلحاج ، )  االنبساطيةو 
الذي يؤكد على أهمية " فروم"على أهمية الحب الوالدي ، و" هورني" كما أكد 
الذي يؤكد على تأثير العوامل " سوليفان"خارج األسرة ، ويؤكد  االجتماعيةالعوامل 

الشخصية المتبادلة ، حيث تنتج العوامل السوية شخصية منتجة ، في حين يؤدي 
 ( .66، ص  2616العصيمي ، )  السلوكية االضطراباتسوءها إلى العديد من 



 

 

 : النظرية السلوكية 
طبقا للنظرية السلوكية فإن أنماط التوافق وسوء التوافق يعد متعلمة أو مكتسبة وذلك 
من خالل الخبرات التي يتعرض لها الفرد والسلوك التوافقي يشتمل على خبرات تشير 

العبيدي ) تعزيز أو التدعيم لتحديات الحياة والتي سوف تقابل بال االستجابةإلى كيفية 
 ( . 26، ص 2669، 

أن عملية التوافق تتم بدون قصد وبصورة آلية عن طريق " سكينر" و"وطسن"يرى     
أن بعض عمليات التوافق تتم " ماهوني"و "باندورا" اإلثابات البيئية ، في حين يرى 

دي إلى خفض بصورة قصدية واعية تماما ، ويرون أن السلوك التوافقي هو الذي يؤ 
التوتر الناتج عن إلحاح دافع معين والفرد يتعلمه ، ويميل إلى تكراره في المواقف 

جهاز العادات والمهارات والسلوكيات  المماثلة ، كما يرون أن الشخصية ليست إال
الفرد ، وسوء التوافق عند السلوكيين يتمثل في عدم قدرة الفرد على  اكتسبهاالتي 

،  2616مقبل ، ) المرغوبة التي تترتب على سلوك معين  مالحظة النتائج غير
 ( . 15ص
 : نظرية علم النفس اإلنساني  -2

يشير هذه النظرية في مساعدة األفراد على التوافق وذلك عن طريق تقبل     
األخرين لهم وشعورهم بأنهم أفراد لهم قيمتهم ومنها البدء في البحث عن ذاتهم 

كانت مدفونة محاولين الحصول على القبول من والتداول مع أفكار و مشاعر 
 (. 115، ص2611بلحاج ، ) األخرين وبالتالي تحقيق التوافق السليم 

إلى أن األفراد الذين يعانون  من سوء التوافق يعبرون عن " كارل روجرز " ويشير 
بعض الجوانب التي تقلقهم فيما يتعلق سلوكياتهم غير المنسقة مع مفهومهم عن 

 االحتفاظ، وأن سوء التوافق النفسي يمكن أن يستمر إذا ما حاول األفراد ذواتهم 
بعيدا عن مجال اإلدراك أو الوعي ، وينتج عن ذلك  االنفعاليةببعض الخبرات 

تنظيم مثل هذه الخبرات ، أو توحيدها كجزء من الذات التي تتفكك ،  استحالة



 

 

شأنه أن يولد مزيدا من التوتر الفرد قبوله لذاته، وهذا من  الفتقادوتتبعثر نظرا 
 . واألسى وسوء التوافق 

توافق الجيد وقام بوضع لل كمعيار على أهمية تحقيق الذات" ماسلو " كما أكد     
عدة معايير للتوافق شملت اإلدراك الفعال للواقع ، قبول الذات ، التلقائية ، التمركز 

 استمرارالذاتي ،  الستقاللاعلى األخرين ،  االعتمادحول المشكالت كلها ، نقص 
 االهتمامتجديد اإلعجاب باألشياء أو تقديرها ، الخبرات المهمة األصلية ، 

السوية ، الشعور بالحب تجاه األخرين ،  االجتماعيةالقوي والعالقات  االجتماعي
(  26، ص 2669العبيدي ، ) وأخيرا التوازن والموازنة بين أقطاب الحياة المختلفة 

  . 
طرحها علماء النفس ، أن  األخير نستخلص من خالل هذه النظريات التي وفي   

تفسير وتحديد لمفهوم التوافق في ضوء منحنى معين، رغم أنها  هال امنهة كل واحد
تتفق بأن التوافق النفسي مفهوم أساسي مرتبط بمقومات الصحة النفسية للفرد ، 

تبا ع الحاجات الضرورية ، أما فالتحليل النفسي يرى أن التوافق هو الحفاظ وا 
السلوكية فتشير إلى التوافق هو بمثابة كفاءة وسيطرة على الذات ويتحقق من خالل 

الشروط و القوانين الموجودة في الطبيعة والمجتمع ، أما النظرية اإلنسانية  اكتشاف
ترى أن التوافق حالة واعية خاصة بالفرد نفسه وتجاربه ، والنظرة الصحيحة تتطلب 

لتفسير التوافق أو  االعتبارعين بكامل مابين هذه النظريات ، وذلك بأخذها كلها الت
 .   فاإلنسان ماهو إال وحدة متكاملة ومتفاعلة  . سوء التوافق

 
 :التوافق النفسي واالجتماعي: ثانيا

 : التوافق النفسي - 1
 :تعريف التوافق النفسي  - 1-1



 

 

نفسي على أنه توافق الفرد مع ذاته وتوافقه يطرح علماء النفس مفهوم التوافق ال    
نما يؤثر فيه  مع الوسط المحيط به ، وكل من المستويين ال ينفصل عن اآلخر وا 
ويتأثر به ، فالفرد المتوافق ذاتيا هو المتوافق اجتماعيا ويضيف علماء النفس بقولهم 

ره االجتماعية أن التوافق الذاتي هو قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه وبين أدوا
،  2669أبو دلو ، .)المتصارعة مع هذه الدوافع بحيث ال يكون هناك صراع داخلي

 .(225ص
كما يقصد بالتوافق النفسي رضا الفرد عن نفسه وخلوه من التوترات والصراعات 
النفسية التي تقترن بمشاعر الذنب ، القلق والنقص فيتمكن من إشباع دوافعه بصورة 

 .(34، ص 1959فهمي ، )لجميع ترضيه وال تغضب ا
 :معايير التوافق النفسي-1-2

 :معايير التوافق  النفسي كاآلتي" شافر"و " الزاروس"لقد حدد 
 :الراحة النفسية -

يقصد بأن الشخص المتمتع بالتوافق النفسي هو الذي يستطيع مواجهة العقبات وحل 
 .المشكالت بطريقة ترضاها نفسه ويقرها المجتمع

 :  في العمل الكفاية -
تعبر قدرة الفرد على العمل واإلنتاج والكفاية فيها وفق ما تسمح به قدراتهم   

ومهاراتهم من أهم دالئل الصحة النفسية ، فالفرد الذي يزاول مهنة أو عمال ما تتاح 
له الفرصة الستغالل كل قدراته وتحقيق أهدافه الحقيقية وكل ذلك يحقق له الرضا 

 .والسعادة النفسية
 : مدى استمتاع الفرد بعالقات اجتماعية -

إن بعض األفراد أقدر من غيرهم على إنشاء عالقات اجتماعية وعلى االحتفاظ 
 .بالصداقات والروابط

 :األعراض الجسمية -



 

 

في بعض األحيان يكون الدليل الوحيد على سوء التوافق هو ما يظهر في شكل   
 .أعراض جسمية مرضية

 :الشعور بالسعادة -
الشخصية السوية هي التي تعيش في سعادة دائمة وهي شخصية خالية من    

 .الصراع أو المشاكل
 :القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية -
إن الشخص السوي هو الذي يستطيع أن يتحكم في رغباته ، ويكون قادر على   

واما فهو إشباع بعض حاجاته وأن يتنازل لذات قريبة في سبيل أجل أبعد ، أكثر د
 .لديه القدرة على ضبط ذاته وعلى إدراك عواقب األمور

 :ثبات اتجاهات الفرد -
إن ثبات اتجاهات الفرد يعتمد على التكامل في الشخصية ، وكذلك على االستقرار   

 .االنفعالي إلى حد كبير
 :اتخاذ أهداف واقعية -
دافا ومستويات الشخص المتمتع بالصحة النفسية هو الذي يضع أمام نفسه أه  

للطموح ويسعى للوصول إليها حتى ولو كانت تبدو له في غالب األحيان بعيدة 
 (.53- 52، ص 2665حشمت وباهي ، )المنال 

 :أبعاد التوافق النفسي-1-3
حيث تعتبر صحة الفرد وسالمته من األمراض والعيوب : التوافق الجسمي -

ن وجود عيب أو مرض أو الجسمية مصدرا أساسيا من مصادر الصحة النفسية  وا 
خلل في التكوينات الجسمية تؤدي إلى خلل في الوظائف الجسمية وتعطل أدائها 
وليس من شك فإن الخلل كلما كان كبيرا كان تأثيره أعمق وأوسع إذ يمتد إلى 
الوظائف النفسية المختلفة والسيما أن التكوين النفسي بل إنهما معا يشكالن وحدة 

وبالتالي فإن أي خلل في الجانب العضوي يؤدي إلى خلل في  واحدة جسمية نفسية
 .الجانب النفسي

وهي فكرة اإلنسان عن ذاته وعن قدراته الذاتية ومدى تطابق : التوافق مع الذات -
نظرته عن ذاته مع واقعه كما يدركه اآلخرون فإن تطابقت فكرة اإلنسان عن ذاته مع 



 

 

ن كانت نظرته فكرته عن واقعه فإنه يكون متوافقا وسع يدا مع نفسه ومع اآلخرين وا 
عن ذاته يسودها التضخيم على عكس ما يراه اآلخرون فهذا يؤدي إلى الغرور 
وبالتالي يصطدم بالواقع ، إن الفرد الغير متوافق ذاتيا يتعارض واقعيا فهذا ال 

 .يستطيع تحقيق رغباته ويفشل في تكوين عالقات اجتماعية ناجحة
وهي سيطرة الفرد والتحكم في ضبط نفسه وتحمل مواقف النقد  :اليالتوافق االنفع -

واإلحباط والسيطرة على مصادر القلق والشعور باألمن واالطمئنان بعيدا عن الخوف 
 .والتوتر

من أهم سمات الشخصية السوية حيث تستفزه األحداث  ويعتبر التوافق االنفعالي 
 (.44، ص 2669كران ، أبو س).التافهة ويتسم بالهدوء وضبط األعصاب

 :التوافق االجتماعي - 2
 :تعريف التوافق اإلجتماعي-2-1
 :ولذا سوف نعرض أهمها االجتماعيهناك تعاريف عديدة للتوافق    
 الفرد وعالقته انسجام:يعني  االجتماعيإلى أن التوافق " : إنجلش-إنجلش"يشير معجم  *
  (243، ص  2611راشد ، ) يةمع محيطه االجتماعي وتكوين العالقات االجتماع 
قدرة الفرد على أن يعقد : التوافق االجتماعي بأنه" مصطفى فهمي"كما يعرف أيضا *

 .صالت ال يخشاها واالحتكاك والشعور واالضطهاد
على أنه يتضمن السعادة مع اآلخرين  االجتماعيالتوافق " الكحلوت"كما يعرف * 

 االجتماعيوتقبل التغير  االجتماعيةعايير بأخالقيات المجتمع ومسايرة للم وااللتزام
السليم والعمل لخير الجماعة والسعادة الزوجية مما يؤدي إلى تحيق السعادة 

والتي يعيش فيه الفرد ويتفاعل معها  االجتماعيالمجتمعية ، وهذا ما يطلق التطبيع 
قامة كانت هذه العالقات في مجتمع األسرة أو الرفاق أو المجتمع الكبير وا   سواء

الكحلوت ، ). االجتماعيةعالقات طيبة مع أفراد المجتمع مما يؤدي إلى الصحة 
  (15، ص 2611

هو عملية منسجمة  االجتماعيمن خالل ما سبق يمكن أن نستخلص أن التوافق    
التوفيق بين إشباع  الفرد ، حيث يستطيع االجتماعيةومتفاعلة بين الفرد وبيئته 



 

 

في  واالستقرار االتزانبات العالم الخارجي وبالتالي تحقيق حاجاته الذاتية وفق متطل
 .بمختلف المعايير التي يفرضها المجتمع التزامهعالقاته وشعوره باألمن مع 

 :االجتماعيمعايير التوافق -2-2
 :المعايير التالية االعتباريجب األخذ بعين  االجتماعيلتحقيق التوافق    
تقبل ذاته وأن يضع نفسه في مكان اآلخرين بمعنى أن يتقبل الفرد اآلخرين كما ي *

 .أن يكون قادرا على التفكير والشعور والتصرف بنفس الطريقة التي يعقلها اآلخرين
أن يكون الفرد متسامحا مع اآلخرين متغاضيا عن نقاط ضعفهم ومساوئهم وأن  *

" هيرلوك"ثة يمد يد المساعدة إلى أولئك الذين يحتاجون المساعدة ، كما فسرت الباح
"Harlock " برانديت"عن الباحثة" "Brandt " بأن األشخاص القابلين لذاتهم أن

هم أنفسهم مدركين إلمكانياتهم وقدراتهم على التطور ومساعدة اآلخرين على  يكونوا
 .تحقيق ذاتهم

سوية مع اآلخرين يتيح له أن يشارك  اجتماعيةنجاح الفرد في إقامة عالقات  *
مكانياته لصالح بحرية في أنشط ة الجماعة كما يتطلب منه أن يسخر مهاراته وا 

نما سيكون قادرا على أن يحيط من قدرة نفسه في مواقف  الجماعة وهو لن يتراجع وا 
كما أنه سيستفيد من نتائج  واحترامهامعينة وفي المقابل سيحظى بقبول الجماعة 

 .مهارات وأنشطة األفراد واآلخرين
متماشية مع أهداف الجماعة ، فإذا كانت أهداف الجماعة  أن تكون أهداف الفرد*

حقوق اآلخرين بمعنى أن أهداف الشخصية يجب أن ال  احترامتقوم أساسا على 
حداث التناقض والتضارب بين أهداف  تتعارض مع هذا الهدف اإلنساني الكبير وا 

 .الفرد وأهداف الجماعة ومن هما ينشأ الصراع
أفراد الجماعة اآلخرين ويقصد بذلك  تجاه الجتماعيةاشعور الفرد بالمسؤولية *

أو  اجتماعيةيواجهه من مشكالت  ماالتعاون والتشاور معهم في حل أو مناقشة 
الفرد  احترامتنظيمية تخص أمور الجماعة وتنظيم حياتهم وأعمالهم ، وكذلك ضرورة 

 .(65-65ص 2665حشمت ، باهي ، ).آلراء اآلخرين والمحافظة على مشاعرهم
تكمن في ميله إلى مسايرة  االجتماعيمما سبق تتضح أن قدرة الفرد على التوافق    

 .الجماعة واإلحساس باأللفة والمودة



 

 

 : االجتماعيأبعاد التوافق -2-3
والتماسك  االستقراريتضمن السعادة األسرية التي تتمثل في  :التوافق األسري -

مة العالقات بين الوالدين كليهما األسري والقدرة على تحقيق مطالب األسرة وسال
حيث تسود ، وبينهما وبين األبناء وسالمة العالقة بين األبناء بعضهم البعض 

المتبادل بين الجميع ، ويمتد التوافق األسري كذلك ليشمل  واإلحرامالمحبة والثقة 
،  2661الشاذلي، ). سالمة العالقات األسرية مع األقارب وحل المشكالت األسرية

 (.53ص 
ويقصد به تلك التغيرات التي تحدث في سلوك الفرد وفي :التوافق المجتمعي-

قامة عالقات منسجمة معها إشباعا  اتجاهاته أو عاداته بهدف موائمته للبيئة وا 
 انتباههويساعده ذلك في أن يكون حرا في أن يواجه . لحاجات الفرد ومتطلبات البيئة

اص واألشياء الخارجة عنه ويحقق ما يتوقعه إلى العالم الخارجي وأن يهتم باألشخ
 (.45، ص 2669،  ن أبو سكرا).المجتمع منه

فالبيئة  واالجتماعيةهو توافق الفرد مع بيئته الخارجية والمادية :نسجاميالتوافق اال  -
 االجتماعيةالمادية هي كل ما يحيط بالفرد من عوامل مادية كالطقس بينما البيئة 

تنظم حياة الفرد داخل  اجتماعيةع من قيم وعادات وعالقات هي كل ما يسود المجتم
 (45، ص 2669أبو سكران ، ).الجماعة

 :واالجتماعيالتوافق النفسي 
 :واالجتماعيتعريف التوافق النفسي  - 1- 3

 واالنسجامهو حالة من التالؤم : على أنه  واالجتماعييعرف فهمي التوافق النفسي 
درة الفرد على إشباع حاجاته وتصرفاته وهنا يبرز مع البيئة والتي تنطوي على ق

بين   االجتماعيالتوافق و  ، التوافق النفسي الداخلي ، أي بين الفرد ونفسه واآلخر
. الفرد والبيئة المحيطة في ضوء العالقات المتبادلة بين األفراد والبيئة

 (. 145،ص1955فهمي،)
يتوقف على التغيرات التي تحدث ال  واالجتماعيإضافة إلى أن التوافق النفسي  * 

نما البد من المسايرة اإليجابية والتناغم الفعال والمتبادل بين  في البيئة المحيطة ، وا 



 

 

، وحتى يحدث التوازن مع البيئة المحيطة البد من التعديل  االجتماعيالفرد ومحيطه 
 .د والبيئةالتام بين الفرد ونفسه وبين الفر  االنسجاموالتغيير المطلوب وصوال إلى 

 :واالجتماعيتحليل عملية التوافق النفسي  -2- 3
تبدأ عملية التوافق بوجود دافع أو رغبة معينة تدفع اإلنسان وتوجه سلوكه نحو    

غاية معينة أو هدف خاص يشبع هذا الدافع ، ثم يظهر عائق ما يعترض سبيل 
عن الوصول إلى الكائن الحي عن الوصول إلى هدفه ، وعندما يعوق الكائن الحي 

هدفه ويحبط إشباع دافعه يأخذ في القيام بكثير من األعمال والحركات المختلفة ،  
لمحاولة التغلب على هذا العائق والوصول إلى هدفه ، وبالوصول إلى الهدف الذي 

 (.42، ص 1999كامل أحمد ، ). يشبع الدافع تتم عملية التوافق
ط بوجود حاجة معينة يجب إشباعها ، وتحقيق التوافق الشخصي قد ال يرتبط فق

دراكه لهذا الوسط ، والتربية  ولكنه يرتبط أيضا بالوسط الذي يعيش فيه الشخص وا 
باتريك وكيمنجر ففي دراسة أجراها  .التي تعرض لها الفرد خالل طفولته 

(cummings & patrick)  عن العالقة بين األمن الشخصي كمتغير وسيط وبين
، ويقلل من قدرتهم على  االنفعاليسرية يزيد بشعورهم بعدم األمن إدراك الخالفات األ

، ويجعل النماذج التصورية لألسرة لديهم سلبية ، كما يزيد من االنفعاليالتنظيم 
فإن عملية التوافق قد ال تتم " أحمد راشد"، لذلك وكما أشار  واالكتئابأعراض القلق 

لى حل المشكلة ، ألن بهذا الشكل المنظم الذي يؤدي إلى التغلب ع لى العائق وا 
 ىبعض الناس أحيانا يعجزون عن حل مشكالتهم وال يستطيعون أن يتغلبوا عل

عن أهدافهم  ابتعادهمالعوائق التي تعترضهم فيتجنبون هذه العوائق ، ويؤدي ذلك إلى 
 (.569، ص 2611راشد ، ).األصلية ويعانون من اإلحباط

 :واالجتماعيسي معايير قياس التوافق النف - 3-3
إلى وجود عدد من المعايير للحكم على مستوى توافق الفرد " الشاذلي"يشير    

اإلحصائي ، القيمي ، الطبيعي ، الثقافي : وتشمل هذه المعايير  واالجتماعيالنفسي 
 .، الباطني ، معايير النمو األمثل االجتماعي، الذاتي ، 

إلى القاعدة  صائياإلحق طبقا للمعيار يشير مفهوم التواف :المعيار اإلحصائي - 1
المعروفة بالتوزيع اإلعتدالي ، والسوية طبقا لهذه القاعدة تعني المتوسط العام 



 

 

لمجموعة الخصائص واألشخاص ، والشخص الالسوي هو الذي ينحرف عند 
 .المتوسط العام لتوزيع األشخاص أو السمات أو السلوك

أن التوافق عند الشخص ينبغي أن  عتبارااليضع في  والمفهوم اإلحصائي بذلك ال
 (.25، ص 2661الشاذلي ، ).يكون مصحوبا بالرضا عنده وبتوافقه مع نفسه

 اتفاقيستخدم المنظور القيمي مفهوم التوافق لوصف مدى : المعيار القيمي – 2
السلوك مع المعايير األخالقية وقواعد السلوك السائدة في المجتمع ، وعلى هذا النحو 

السلوك مع األساليب أو المعاني التي تحدد  اتفاقالتوافق على أنه مسايرة أي  ينظر
التصرف أو المسلك السليم في المجتمع ولذلك فالشخص المتوافق هو الذي يتفق 
سلوكه مع القيم اإلجتماعية السائدة في جماعته ، وقد ينظر للتوافق بنظرة أخالقية ، 

علي محمد). سلوكية تقرها ثقافة المجتمع وذلك في ضوء مبادئ أخالقية أو قواعد
 (.162، ص 2666عبد الغني ، و 
يشتق التوافق طبقا لهذا المفهوم من حقيقة اإلنسان الطبيعية، : المعيار الطبيعي – 3

يستنبطون مفهوم التوافق من البيولوجيا وعلم النفس وليس من  االتجاهوأصحاب هذا 
ا يبنغي تحقيقه ويستخلص مفهوم التوافق نظرية القيم مباشرة ، وهي نظرة تبحث عم

 :طبقا لهذا المعيار بناء على خاصيتين يتميز بهما اإلنسان عن غيره من المخلوقات
الخاصية األولى هي قدرة اإلنسان الفريدة على إستخدلم الرموز ، والخاصية الثانية 

م الشخصية فترة الطفولة لدى اإلنسان والشخص المتوافق طبقا لهذا المفهوم من معال
 (.163، ص 2666علي ، عبد الغني ، محمد)المتوافقة 

فهو يعتبر طبيعيا من الناحية الفيزيقية أو اإلحصائية السلوك المتوافق هو ذلك    
،  2611الكحلوت ، )السلوك الذي يساير األهداف وما يناقضها بعد سوء التوافق 

 (.61ص
لحكم على الشخص المتوافق يكون في فإن ا وفقا لهذا المعيار: المعيار الثقافي - 4

هذا  استخدامعند  االعتبارإطار الجماعة المرجعية للفرد ، إال أنه يجب أن نضع في 
معايير النسبية الثقافية هو سوى في فإن المعيار في الحكم على الشخص المتوافق 

جماعة قد يعتبر شاذا أو مرضيا في جماعة أخرى ، ويعني ذلك أن الحكم على 



 

 

المتوافق أو غير المتوافق ال يمكن التوصل إليه إال بعد دراسة ثقافة الفرد  الشخص
 .وتحليلها إلى الثقافات الفرعية المختلفة

أن المفهوم الثقافي بهذا المعنى ينطوي على مبالغة زائدة في " طلعت منصور"ويرى 
 األخذ بمعايير المسايرة ، فاألشخاص المسايرون للجماعة وألسلوب حياتها هم

 ومحمد علي ).المتوافقون في حين أن غير المسايرين هم غالبا من غير األسوياء
 (.164-163، ص 2666عبد الغني ، 

 ويعتمد على مايدركه الفرد ذاته ، حيث يستند إلى مايشعربه :المعيار الذاتي – 6
وكيف يرى نفسه اإلتزان أو السعادة ، ولذا فهو عبارة عن إحساس داخلي الشخص 
اتية ، واليمكن اإلستناد إلى هذا المعيار وحده، فقد يشعر المريض نفسيا وخبرة ذ

بالسعادة وهو غير متوافق مع الجماعة ، أو قد يمر الفرد العادي أحيانا بمشاعر 
 , (56، ص2665وافي ، ) القلق ،ووفق هذا المعيار يعد غير متوافق

قيم الثقافية في المجتمع ، يستند إلى المجاراة أي مسايرة ال: االجتماعيالمعيار  – 5
و المجاراة هي مجرد التواؤم أما إذا كانت عن اعتقاد ورغبة صادقة فهي تكيف ، 
 وتكشف دراسات األنثربولوجيا الثقافية عن تباين معيار الشذوذ البنائية في المجتمعات 

        (.   29ص، 2665الداهري،) المختلفة بل وفي المجتمع الواحد على مر التاريخ 
رغم أهمية مفهوم النمو األمثل في تحديد مفهوم الشخصية : معيار النمو األمثل  -5

المتوافقة إال أنه من الصعب تحديد نماذج السمات أو األنماط السلوكية التي تشكل 
النمو األمثل ، فما يعتبر مرغوبا إنما يعكس ثقافة المجتمع كما يعكس المعتقدات و 

مفهوم النمو األمثل يمكن اعتباره مبدأ عاما وليس محكا القيم الشخصية ، ولذا فإن 
 (. 36، ص2661شاذلي، )يمكن تحديده وقياسه

  : خالصة الفصل 
من خالل ما سبق نستنتج أن التوافق هو عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك 
والبيئة بالتغيير والتعديل يحدث التوازن وهي عملية ذات بعدين التوافق النفسي 

إذ يصعب الفصل بينهما للتداخل الموجود بين العناصر المكونة لكل  جتماعياالو 
منهما وهي خاصية نفسية ذات قطبين تتأثر بالكثير من المتغيرات لعل أهمها األسرة 



 

 

ش وتركيبها كلها تأثر سلبا أو  اتجاهاتاعات و بوما يميزها من خبرات وعالقات وا 
 .  ى الفرد لد االجتماعيإيجابا على التوافق النفسي و 
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:تمهيد  
تعتبر مرحلة الرشد من أهم المراحل في حياة الفرد ، فهي مرحلة النضج واالستقاللية 
يمكن للفرد من خاللها تنظيم حياته بشكل فعال ومسؤول ، ويحدث في هذه المرحلة 
جتماعية للفرد فيصبح راشدا مسؤوال عن ما يقوله وعن  تغيرات فيزيولوجية ونفسية وا 
ما يفعله إال أنه في هذه المرحلة ومع تقدم العمر تصحبه مجموعة من الضغوطات 

التعرف على : واألزمات تظهر في مرحلة الرشد وسنتطرق في هذا الفصل إلى 
المشكالت التي تطرأ  مرحلة الرشد ومراحلها و خصائصها ومطالبها ونظرياتها و

 :عليها وفيما يلي عرض لهذه العناصر
 :يف مرحلة الرشدتعر  – :أوال 

هذا الوصف يطلق على الشخصية في  Adulteراشد لغويا : تعريفها لغويا -1
اريك "، الراشد من حاالت التحليل العاملي التي وصفها  مرحلة النضج وحالة األنا

 ( . 4ص،  2661الشربيني ،)" برن
مرحلة النضوج ألن اإلنسان يصل في هذه المرحلة إلى  هي: مرحلة الرشد  -2
نفعاله ومجتمعه ت كامل نضوج راشد في جميع أبعاده التكوينية في جسمه وعقله وا 

 (.www.ketalbpedia.com)سنة  53إلى  22وتمتد هذه المرحلة من سن 
كتمال الشخصية وفيها : وتعرف أيضا مرحلة الرشد بأنها      هي مرحلة النضج وا 

ختيار شريك الحياة وتعلم يتم اإلستكمال الرسمي ، والبدء في اإلنخراط المهني ، و  ا 
المعيشة  معه وتكوين أسرة ورعايتها واإلشراف على توجيهها ، وبدء مسؤوليات 
الوظيفة مع تكوين جماعة أو جماعات إجتماعية ، وتمتد هذه المرحلة من نهاية فترة 

كتشاف الشاب لهويته المتميزة حتى بداية الشيخوخة  بن الصغير ، )المراهقة وا 
 (.24، ص 2611

ومن هذه التعاريف السابقة يمكن القول أنه من الصعب تحديد زمن دقيق متفق    
عليه لفترة الرشد ألنه ليس هناك إتفاق بين العلماء حول تحديد سنوات معينة لفترة 

 .  الرشد



 

 

                                                                                              
 :تنقسم مرحلة الرشد إلى مرحلتين جزئيتين هما :الرشد مرحلة مراحل – :ا ثاني
. من سن الحادية والعشرين إلى األربعين من العمر: مرحلة الرشد المبكر -1
، وأهم ما يميز هذه المرحلة التي تلي مرحلة المراهقة (35، ص 2616إسماعيل ، )

لة نجاح عالقاته اإلجتماعية أما هو اهتمام الفرد بتكوين المودة مع اآلخرين في حا
 .في حالة عدم نجاح هذه العالقات فإنه يقع فريسة للعزلة

إن األفراد الذين عاشوا تجارب إيجابية خالل مرحلة تبلور الهوية يكونون أكثر    
إستعدادا للتفتح وإلنشاء عالقات حسنة مع اآلخرين ، وبالعكس فإن األفراد الذين ال 

لى عدم اإلهتمام باآلخرين أو يثقون في أنفسهم وف ي هويتهم يميلون إلى العزلة وا 
العناية بهم ، يتحاشون المواقف الجديدة و تحمل اإلنفعاالت التي يتطلبها التقرب من 

 (.66، ص 2663عشوي ، ).اآلخرين
إن المهمة الرئيسية للشخص في هذه المرحلة هي توجيه نشاطه في إتجاه تحقيق     

مه وكيفما كانت تلك الرؤيا فإنها تصبح أساس يحدد له إختياراته رؤيته لنفسه وأحال
 .وقراراته الضرورية لنموه وتطوره

فإن اإلنتقال من المراهقة إلى النضج يحمل  (Newgarten)أما بالنسبة لـنيوجارتن    
سليم ، ). معه زيادة في النشاطات والخبرات ، وجوانب عديدة من اإلستقالل والكفاءة

 (.461، ص 2665
 2661أبو الخير ، )من سن األربعين إلى الستين  تمتد :مرحلة الرشد المتأخر -2

تستمر الصراعات ويكون على الراشد أن يختار بين اإلنتاجية واإلنشغال ، (35، ص
مصطلح اإلنتاجية ليشير إلى اإلستسالم للمستقبل " أريكسون"بالذات ، وقد وضع 

م الناس النشط ورفاهيتهم ومحاولة جعل العالم وللجيل الجديد، إنه يعتقد أن إهتما
مكانا أفضل بين األمور التي تعظم أو تضخم الذات ، أما اإلنشغال الكامل بالذات 

 (.46، ص 2661الشاذلي ، ).فيؤدي إلى الركود
                                                                            

                                                                                         : الرشدخصائص مرحلة  -:ثالثا 



 

 

الخصائص العامة لطور أوساط العمر  (Hurlock , 1980)" هيرلوك " تلخص  
 :في النقاط التالية( مرحلة الرشد)
لخصائص إن مرحلة أوساط العمر هي الفترة التي يتخلى فيها الفرد عن ا – 1

الجسمية والسلوكية للراشد ، ويبدأ الدخول في عهد جديد تنشأ فيه خصائص جسمية 
 .وسلوكية جديدة ، ومع هذه التغيرات يبدأ الراشد في تعلم أنماط سلوكية جديدة

طور وسط العمر يتطلب إعادة التكيف للتغيرات الجسمية واألدوار المتغيرة ،  – 2
جديدة يكون شاقا ، ومن ذلك التكيف اإلقتراب من ولو أن التكيف لبعض األدوار ال

 .إلخ... التقاعد ووفاة رفيق الحياة في بعض األحيان ، وخلو البيت من األبناء 
طور وسط العمر هو وقت اإلنجاز ، ففيه يصل المرء إلى قمة األداء ويجني  – 3

، وفيه  ثمار سنوات اإلعداد الطويل والعمل الشاق في المراحل واألطوار السابقة
يكون المرء قد حّصل قدرا كافيا من الخبرة والعالقات اإلنسانية مما يهيئ له قدرة 

 ).على الحكم الصحيح ، أو التقسيم الجيد للعالقات اإلجتماعية

www.ketalbpedia.com.) 
تعتبر مرحلة وسط العمر مرحلة ذروة إنتاج الفرد والوصول إلى إتمام النضج  – 4

 .اإلستقاللية ومرحلة الزواج واإلنجابومرحلة اإلستقرار و 
عجاج ، ).تعتبر مرحلة وسط العمر مرحلة إتخاذ القرار وتحديد فلسفة الحياة – 5

 (.56، ص 2665
 . التخفيف من األعمال التي تدعو إلى شدة التنافس  -2

شعور الفرد بأنه قد حقق األهداف التي رسمها في بدء حياته ، أو عزوفه عنها  -2
 . تحقيقها فيما بقي له من العمر إلستحالة 

 .                                                                                        شعور الفرد بزيادة حريته نتيجة لتخففه من كثير من أعباء الحياة  -2
السيد، )يجد الفرد في هذه المرحلة من حياته الفرص المتعددة للتعبير عن ذاته  - 2
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 :  مطالب مرحلة الرشد  -:رابعا 



 

 

تعتبر مرحلة الرشد حاسمة في حياة الفرد ومتعددة المطالب ومن أهم هذه    
 : المطالب نذكر أهمها

 .والتوافق معها تقبل التغيرات الجسمية  -
 .توسيع الخبرات العقلية المعرفية - 
 . الزوجة وتحقيق التوافق الزواجي -إختيار الزوج  - 
 .تكوين األسرة وتحقيق التوافق األسري  - 
 .تربية األطفال والمراهقين - 
 .االهتمام بعملية التطبيع اإلجتماعي و المسؤولية اإلجتماعية  -
 .لتوافق المهني ممارسة المهنة وتحقيق ا - 
 .تكوين مستوى إقتصادي ومادي مناسب  - 
 .تقبل الوالدين والشيوخ  - 
شباع الحاجات  -   .تنمية الهوايات وا 
 .تكوين فلسفة الحياة  - 
 (.56، ص2665عجاج ، )تحقيق اإلتزان اإلنفعالي  - 
  .( al3loom. Com )اإلندماج في المجتمع - 

وسط العمر يجب أن تتوافر في الرجل إنجاز  ومن بين المطالب في مرحلة     
 :  التوافق اآلتية مستويات 

 .أن يربط الفرد نفسه بجماعة ويعتبر عنصرا فعاال فيها* 
 .يتقبل التغيرات الفيزيولوجية ويتكيف معها* 
 .يتوافق مع سلوك اآلباء المسنين والكهول مما يلزم أن يعايشهم* 
 .ات اإلجتماعية واألسرية والمدنية للراشدينيحقق درجة من النجاح في المستوي -
 .يحقق مستوى معيشي أنسب  ويحافظ عليه -
 يعاون في تنشئة المراهقين واألطفال ليصبحوا راشدين سعداء مسؤولين  -

(www.framadani.com) 
 :النظريات المفسرة لمرحلة الرشد  –: خامسا 



 

 

التناسلية وهي األخيرة في  مرحلة الرشد تمثل المرحلة: نظرية التحليل النفسي -
النمو وتلي البلوغ ، وتمثل الهدف من النمو الطبيعي ، كما تمثل النضج الحقيقي ، 
وفي هذه المرحلة يتغير أسلوب النرجسيين إلى اإلهتمام  باآلخرين ، وكذلك تصل 
اللذة الجنسية إلى أقصاها ، وتكتمل الطاقة النفسية لمعرفة مواضع اإلختالف بين 

أن المودة بين الناس في " فرويد"ن، وتكوين عالقات جنسية مشبعة وقد الحظ الجنسي
أساس الرغبة الجنسية ، وهكذا يتحول الطفل من أنانية الطفولة ومن البحث عن اللذة 
إلى راشد واقعي إجتماعي يضحي براحته في سبيل إسعاد اآلخرين ، لديه ميول 

 .جنسية غيرية تدفعه للزواج ورعاية األطفال
وتستمر هذه المرحلة حتى الفترة األخيرة من نمو الجنسية ، حيث تتميز كما يراها 

كتمال توحد نمو الغرائز الجنسية وتتضح وتتجه صوب الجنس " فرويد" بظهور وا 
 (.112، ص 2661عبد الرحمـــان ، ). المخالف

عديدة في المجال العاطفي والحياة اإلجتماعية يعرف الراشد تغيرات ليبيدية وأزمات 
وخبرات أخرى مختلفة قد تقود إلى النضج ( أزمة الوالدية ، أزمة منتصف العمر)

 (.459، ص 2662سليم، ). ولكن أيضا قد يكون لها آثار مدمرة
تتطور الشخصية عبر خطوات مختلفة خالل النصف األول : نظرية النمو ليونغ -

ة يكون الفرد في سن 43-35والثاني من دورة الحياة وفي النصف األول حتى سن 
عملية التوسع واإلمتداد إلى الخارج ، قوى النضج توجه نمو األنا وتنطلق قدراتها 
للتعامل مع العالم الخارجي ، يتعلم الشباب التوجه نحو اآلخرين ، ويحاولون كسب 
أكثر ما يمكنهم من تدعيم المجتمع ، يؤسسون أعماال وأسرا ويفعلون ما في وسعهم 

فإن درجة معينة " ليونغ"ا إلى سهم النجاح ، خالل هذه المرحلة وطبقا ليتقدموا ويرتقو 
من الجانب الواحد تعتبر ضرورية ، فالشاب يحتاج إلى أن يدرب نفسه على السيطرة 
على العالم الخارجي ، وليس من المفيد على وجه  الخصوص بالنسبة للشباب أن 

ت أو أن يكونوا منشغلين يكونوا منشغلين جدا بما في داخلهم من شكوك وخياال
بطبيعتهم الداخلية ، ألن المهم هو أن تعنى بمطالب البيئة الخارجية عن ثقة و 
تأكيد، ومن المتوقع أن األفراد اإلنبساطيين تكون لديهم فرصة قضاء وقتهم بوقت 

 (.454، ص 2661سليم ، ).أيسر مما يستطيعون اإلنطوائيون في هذه الفترة



 

 

حوالي سن األربعين تتعرض النفس للتحول حيث يشعر الفرد  :أزمة العمر األوسط -
بأن األهداف والطموحات التي بدت أبدية قد فقدت معناها ، وكثيرا ما يشعر الفرد 
أيضا بأنه محبط كشيء راكد غير مكتمل، أو كما لو كان هناك شيء حيوي ينقصه، 

كبيرا من النجاح أن ذلك يحدث حتى مع األشخاص الذين حققوا قدرا " يونغ"والحظ 
كافئها عليه المجتمع قد تمت على حساب ضياع  التياإلجتماعي ألن اإلنجازات 

 .شخصيته
إنها تدفع الفرد إلى أن يرجع . والنفس هي التي تقدم طريق الخالص من هذه الكارثة 

إلى الخلف كي يختبر ويفحص معنى حياته ، وهذا الرجوع إلى الداخل يستعجله 
ة التي توجد فيها كل المكبوتات والجوانب غير المعاشة من الذات الالوعي ، المنطق

والتي تكون فد كبرت هذه األنواع ، تدعو العقل الباطن لإلعتراف بها لكي تحقق 
التوازن النفسي   واإلنسجام ، والعقل الباطن يتحدث إلينا بشكل مبدئي خالل 

 .األحالم
ا عن السيطرة على العالم الخارجي إذ نكون مدفوعين لنبدأ توجيه طاقاتنا بعيد   

ونبدأ التركيز على ذواتنا الداخلية ، إن الشخص في منتصف العمر ال تزال لديه 
الطاقة والمصادر التي تمكنه من أن يحدث تغيرات في مواقفه الخارجية، وفي 

بل وقد يقدم على تغيرات  طويال أملهامنتصف العمر غالبا ما يتعهد الفرد مشروعات 
 (.459-454،ص2662سليم،).ير مفهومةتبدو غ

تأخذ هذه النظرية في ( النظرية النفسية اإلجتماعية): نظرية أريك إريكسون  -
اإلعتبار النمو السيكولوجي للفرد في عالقته بالمحيط اإلجتماعي الذي يعيش فيه ، 

السيطرة الفعالة : أن هناك ثالث خصائص للشخصية السليمة هي " إريكسون"ويرى 
جابية على البيئة إلظهار قدر من وحدة الشخصية ، والقدرة على إدراك الذات واإلي

 .والعالم إدراكا صحيحا
أن تنمية الشخصية السليمة أو السوية تجعل الفرد قادرا على تحقيق " إيركسون"ويرى 

ذاته وأن تحقيق تلك الشخصية السوية ال يتم إال بعد الوصول إلى حلول مقبولة لعدد 
أو المشكالت النفسية اإلجتماعية األساسية المتابعة حيث ترتبط كل  من األزمات

أزمة بغيرها من األزمات ويوجد كل منها على نحو أو آخر قبل الوصول إلى اللحظة 



 

 

سمة لحلها وحين يتوصل الفرد إلى حلول إيجابية لكل منها فإن ذلك يسهم في الحا
ثماني " إيركسون" القوة القصوى والنشاط النهائي للشخصية النامية ، وقد وضع 

 :أزمات لمراحل النمو المختلفة ، واألزمات المتعلقة بمرحلة الرشد هي 
ي مرحلة الرشد المبكر ، بعد أن يمر اإلنسان بهذه األزمة ف:  األلفة مقابل العزلة -

يجتاز مرحلة المراهقة وتتضح مالمح الهواية الذاتية ، حتى لو لم تستقر أو تتثبت 
بعد ، وينجح الفرد في تخطي  هذه األزمة إذ ما كانت لديه القدرة على تكوين 
العالقات الحميمية ، وهو بالطبع لن يستطيع ذلك دون التخلي عن بعض هويته ، 

األمر الذي " األنا"محل " النحن"ن أن تذوب في هوية جماعية ، يحل فيها التي يمك
يؤكد مقدرة الفرد على استيعاب وتقبل اآلخرين حتى يمكن أن تذوب كل من األنا 
واآلخرين في النحن ومن ثم يتمكن الفرد من أن ينفتح على اآلخرين مكونا معهم 

من تتجلى في عالقات أسرية عالقات حميمية تتمثل في العطاء والتكامل والتضا
مشبعة وصداقات ناجحة ، وعند الفشل في تكوين مثل هذه العالقات في حال 
اإلنفالق على الذات وعدم تقبل اآلخرين ، فسوف يقود هذا الموقف إلى العزلة 

 (.11، ص 2611بن صغير،).بمضامينه النفسية واإلقتراب من حاالت سوء التوافق
 لإلنتاجيةسمى مرحلة الرشد المتأخر وهي مرحلة مثالية ت: اإلنتاج مقابل الركود-

التي تتضمن اإلنتاج واإلبتكارية ، فإذا نجح الراشد في تطوير هوية إيجابية 
واإلحساس باأللفة فإن إهتمام الراشد تأخذ في التمدد واإلتساع ألبعد من مجرد ذاته 

يدخل مرحلة من فهو " إريكسون"ويصبح مهتم بإنتاج األجيال الالحقة ، وبلغة 
اإلنتاجية مقابل الركود والكساد ، ومفهوم اإلنتاجية مفهوما عريضا وشامال ، فهو ال 
يشير إلى اإلنجاب ورعاية األطفال فحسب ولكن إلى إنتاج األدوات واألشياء واألفكار 

على ذلك بصورة " أريكسون"التي تخدم األجيال الالحقة ، وعلى أية حال فقد ركز 
 ولكن،  أيه ال يضمن حدوث إنتاجية لمجرد أن يرزق الراشد باألطفالأفضل ، ففي ر 

على الوالدين أن يقوموا بأكثر من اإلنجاب وعليهم أن يرعوا األطفال ويرشدونهم 
 .ناميةبصورة 

أما الشخص الذي يفشل في تحقيق اإلنتاجية فيتصف بالكساد والركود واإلفتقار    
مثل هذه الحاالت عادة ما ينكص إلى نوع من  إلى القدرة الشخصية والسليمة ، وفي



 

 

األلفة الزائفة ، أو يبدأ في إطالق العنان لنفسه واإلستغراق في اإلحساس كما لو كان 
الطرف الثاني في عالقة األلفة هو اإلبن الوحيد إذا كان النمو في صالح اإلنتاجية 

تسبت إحساسا بالرعاية وتغلب الراشد على أزمة الكساد والركود يعني أن األنا لديه إك
وهو إحساس مفاده بأن هناك شخصا أو شيئا يستحق اإلهتمام ، ومن ثم تكون لديه 

 (.196-194،ص2661عبد الرحمـان،).فرصة أفضل إلى اإلنتقال للمرحلة األخيرة
الكثير عن مرحلة الرشد التي تمثل " سوليفان"لم يكن لدى : نظرية سوليفان  -

كتمال نمو الشخص     ية، والرشد يدل على وجود ذخيرة فاضحة من التفاعالت النضج وا 
البين شخصية والقدرة على الحب الحقيقي ، وهي الحالة التي عندما يكون الناس 
اآلخرين واضحين ولهم أهميتهم كذات الفرد تماما ، وتشير هذه الفترة األخيرة للمرحلة 

غير أن " فروم"عال عند أو مرحلة التوجه المنتج أو الف" فرويد"التناسلية عند 
كان غير متفائل بخصوص الفرصة المتاحة لهؤالء الراشدين لكي يبلغوا " سوليفان"

أنا أعتقد أنه بالنسبة ألغلب الناس ، : هذا التوجه الفعال في المجتمع ، ولذلك يقول 
تعد مرحلة ما قبل المراهقة هي أكثر المراحل التي تحتوي على إضطرابات في حياة 

و أكثر المراحل التي ينعم فيها الفرد بحياة إنسانية مستقرة ، ومن بعدها تبدأ البشر أ
توترات الحياة ومطالبها التي تحولهم إلى صورة كاريكاتورية في أدنى مرتبة لما 

 (.145-146، ص 2661عبد الرحمــان ، ). سيكون عليه مستقبال
 : مشكالت مرحلة الرشد -:سادسا 

 :هر في مرحلة الرشد نذكر من أهمها من أهم المشكالت التي تظ
 :وتتمثل في : مشكالت نفسية معرفية  -
 : إضطرابات اإلدراك *  

وهي إدراك خاطئ لمثير حسي موجود في الواقع الخارجي مثل : الهلوسات  -  
 .الهلوسات السمعية والبصرية والشمية والذوقية واللمسية

ي ، ويوجد الخداع عن طريق هو إدراك خاطئ مع وجود مثير حس: الخداع  -  
 .السمع والبصر والشم والتذوق واللمس

  
 



 

 

 :إضطرابات التفكير* 
 والسفسطةالفكرية  والبالدةمثل التشتت واألوهام وتأخر أو بطئ التفكير والوساوس   
 (.تشويه التفكير بأفكار غريبة غامضة شبه فلسفية) 
 : إضطرابات الكالم * 
لكالم واللجلجة وقلة الكالم وسرعة الكالم واإلبدال مثل احتباس الكالم وتأخر ا 

 .والتردد وتكرار الكالم
 :إضطرابات سيكوباتية * 

مثل اإلدمان والسرقة والقتل والعمليات اإلرهابية والسرعة الزائدة وعد إحترام إشارات 
 .إلخ... المرور 

                                                                                                                       
 :            سوء التوافق * 

مثل سوء التوافق اإلجتماعي وسوء التوافق الزواجي وسوء التوافق األسري وسوء 
 .التوافق المهني وسوء التوافق الصحي 

 :    مشكالت جنسية *
ونحو  المومساتمادية ونحو مثل الجنسية المثلية واالنحرافات  نحو موضوعات 

، 2665عجاج،).الذات وجماع المحارم وجماع الحيوانات والبرود الجنسي
 (.555ص
 : مشكالت صحية* 

 .، السكر ، الضغط تتمثل في أمراض القلب 
 : مشكالت زواجية  *

تتمثل في زواج الرجل من إمرأة أخرى ، عدم التكيف مع الحياة الزوجية ، العقم 
 .صدمة نفسية عنيفة على هدم أمل الحياة الزوجيةوماله من آثار 

 : مشكالت إجتماعية ومهنية  *
        . مثل العزوبية ولها آثارها الجسمية والخلقية واإلجتماعية ، التقاعد

(www.ketalbpedia.com   .) 
 



 

 

 :خالصة الفصل 
تعتبر مرحلة الرشد مرحلة النضج و نمو الشخصية ، بحيث تحدث في هذه   
حلة تغيرات فيزيولوجية و نفسية ، تجعل الفرد مسؤول عن نفسه ، تصحب هذه المر 

الفترة مشكالت و أزمات تؤثر على حياته الشخصية اإلجتماعية و الصحية وقدمنا 
ومراحلها و خصائصها ومطالبها في هذا الفصل عرض مفصل لمرحلة الرشد 

 .المشكالت التي تطرأ عليها  ونظرياتها و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

    تمهيد 

 تعريف داء السكري : أوال

 نشأة داء السكري :ثانيا

 التفسير العلمي داء السكري: ثالثا

  أسباب داء السكري :رابعا

 أعراض داء السكري :خامسا

 أنواع داء السكري :سادسا

 تشخيص داء السكري :سابعا

 عالج داء السكري: ثامنا

 خالصة الفصل         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

داء السكــري: الرابعالفصل   



 

 

 : مهيدت  
السكري مرض مزمن واسع االنتشار يصيب الصغار والكبار ، ويحدث نتيجة  الداء

عوامل بيولوجية كخلل في البنكرياس أو بسبب وجود اضطرابات أوتلف عصبي 
ما عوامل نفسية  في .يمس منطقة الهيبوتالمس أو يحدث نتيجة عوامل وراثية ، وا 

 :هذا الفصل نستعرض العناصر التالية 
 :تعريف داء السكري -: أوال  

هو  Diabets Mellitusمرض البوال السكري أو مرض السكر كما يطلق عليه 
والمواد " السكريات والنشويات"اضطراب في التمثيل الغذائي للمواد الكربومائية 

البروتينية والدهنية التي يحتاجها الجسم وينتج عن ذلك فقدان خاليا الجسم لبعض أو 
استساغة المواد السكرية التي تصلها عن طريق الدورة الدموية كل من قدرتها على 

عقب عمليات الهضم واالمتصاص فتزداد كمية السكر في الدم ويظهر في البول مع 
 (.31س  ص -هرماني ، د).مواد سامة أخرى

مرض السكري هو عدم قدرة الجسم على استهالك " : عبد العزيز معتوق"ويعرف    
الدورة الدموية بطريقة طبيعية ، ويأتي هذا العجز إما عن الغلوكوز الموجود في 

نقص كامل في كمية هرمون األنسولين الذي يفرزه البنكرياس ، أو نتيجة عدم فعالية 
 (.11، ص 1959حسنين ، ).األنسولين الموجود بكثرة على خاليا الجسم

مل هو عبارة عن خلل في عملية تح" : مرفت عبد ربه"كما تعرفه الباحثة  -
الغلوكوز داخل جسم اإلنسان ويكون سبب ذلك هو نقص إفراز األنسولين من 
البنكرياس ، أو انعدام إفرازه ، أو نقص فعالية األنسولين مما يسبب زيادة نسبة 
السكر في الدم ، وبالتالي اضطراب في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات 

 (.25، ص 2616مقبل ، ).والبروتينات والدهون
من هذه التعاريف السابقة يمكن إجمال تعريف شامل عن داء السكري أال وهو عبارة و 

عن مجموعة من األمراض تصيب وتؤثر على طريقة استخدام الجسم لسكر الدم 
، وهو حالة مزمنة من ازدياد مستوى السكر في الدم ، ويرجع ازدياد ( الغلوكوز)

 .السكر في الدم إلى عدم وجود األنسولين 



 

 

 : نشأة داء السكري  -:ا ثاني
يعتبر مرض السكر من أقدم األمراض التي عانى منها اإلنسان، وقد وصفها قدماء 

سنة قبل الميالد حيث وصفوا ظهور السكر في البول كما  2000المصريين منذ 
تحدث عن أعراض مرض السكر الصينيون القدماء حيث وصفوه بزيادة البول 

 .والعطش والجوع 
ول الميالدي وصف أرتيوس اليوناني مرض السكر بأنه ذوبان لحم وفي القرن األ

الجسم واألطراف ثم خروجه عن طريق البول وأطلق عليه إسمه الحالي ديابيتس 
 .وتعني الماء الجاري 

ميالدي وصف ابن سينا عالقة مرض السكر بالغرغرينا في  1000وفي عام 
 .األطراف وبين أن سببها اإلصابة بمرض السكر 

فقد توالت األبحاث 20 ،18،19ا في العصر الحديث أي خالل القرون أم
واإلكتشافات العلمية في مجال السكر بشكل لم يسبق له مثيل حتى توصل العلماء 
ليك ملخص  إلى أدق التفاصيل عن مرض السكر ومازال البحث متواصال ومستمرا وا 

 . كذلك كما هو في الجدول 
 

 اإلكتشافات إسم العالم السنة
 بدء في دراسة السكر  16القرن 

توماس ويلس       17القرن 
Thomas willis 

وصف وجود حالوة في بول مرض السكر 
مشرب بالعسل ولذا أضيف كلمة ميلتس 

 (ديابيتس ميلتس)فأصبح إسمه

  Dobsonدبسن 18القرن 
 

 أثبت وجود مادة السكر في البول

 كالود برنارد 1859
Claude Bernard 

 فاع السكر في الدمأثبت إرت

وصف جزر النجرهانس التي تفرز األنسولين  (ألمانيا)النجرهانس  1869



 

 

Langer Hans وهو طالب بكلية الطب وسميت بإسمه 

  Kusmaulكسمول 1884
 

وصف جوع الهواء بعمق وسرعة التنفس في 
 .غيبوبة السكر 

 Mortonمورتن  1886
 

 وصف وجود عالقة وراثية لمرض السكر

1899 

فونميرنج ومنكوسكي 
 (ألمانيا)

Von Mering & 

Minkousky 

أوضحا بأن إستئصال البنكرياس في الكالب 
 يؤدي إلى اإلصابة بمرض السكر

 بانتنج وبست 1921
Banting & Best 

 إكتشفا األنسولين

 هاجدرون 1939
Hagedorn 

 قدم األنسولين طويل المفعول

  Sangerسنجر 1953
 

 اوية ألنسولين الثورإكتشف البنية الكيمي

 نيكوال و سميث 1960
Nicola & Smith 

 إكتشفا البنية الكيمياوية ألنسولين اإلنسان

 كتسويانس 1964
Katsoyannis 

ب  -أ  -أكمل تركيب األنسولين من سلسلتين 
- 

1967 
 ستينر

Steiner  
 

وصف البروأنسولين وقال إنه أقل فعالية من 
 األنسولين



 

 

1955 

وفرنك ( سافرن)لوباتيرز
 (ألمانيا)فوكس 

Loubatiers & Franke 

Fuchs 

 بداية ظهور مضادات السكرالفموية

 (.24-23، ص  1993عيدروس ،   (
 :التفسير العلمي لداء السكري  -:ثالثا 

إن مكان الخلل في مرض السكري في غدة البنكرياس، واألنسولين هو واحد من 
وظيفة لألنسولين هو أنه يساعدنا على اإلفرازات التي يفرزها البنكرياس، وأول 

 .إستخدام الجلوكوز، وعندما تفقد هذه الوظيفة لسبب ما يظهر مرض السكري 
 حيث إنها أشارت إلى أن الخلل الرئيسي في مرض السكري هو Nettinaوتؤكد ذلك 

التي يفرز من البنكرياس، وتلك النسبة تزداد عند تناول اإلنسان  في نسبة األنسولين
بات الثقيلة وخاصة المحتوية على سكريات، وفي حاالت غياب الطعام فإن نسبة للوج

األنسولين تقل، وفي كلتا الحالتين الهدف هو المحافظة على النسبة الطبيعية للسكر 
 . في الدم ( الجلوكوز)

إن الخلل الذي يحصل في مرض السكري هو واحد من ثالثة إما عدم إفراز 
كليا، أو نقص إفرازه عن المستوى المطلوب لحاجة الجسم، األنسولين من البنكرياس 

أو أن األنسولين المفرز من البنكرياس ال تستخدمه خاليا جسم اإلنسان ألي سبب 
 ( 29، ص 2010مرفت عبد ربه عايش مقبل، . )كان 

 
       :أسباب داء السكري  -:رابعا

الوراثة، : سكري وهي هناك خمسة عوامل تلعب دورا كبيرا في التهيئة لداء ال   

 .الجنس، السن، العرق، البدانة 

  heredity: الوراثة -أ



 

 

سواء الزالوا )إن األفراد المنحدرين من أسرة كان قد أصيب أحد أفرادها بداء السكري 
هم أكثر عرضة لإلصابة بداء السكري، من هؤالء األفراد ( أحياء أو قضوا نحبهم

م العائلية وسنشرح بعد قليل وراثة داء السكري الذين ال أثر لداء السكري في شجرته
  Age: السن -ب .بشكل مسهب 

والسكري بشكل عام . يندر حدوث داء السكري في األفراد دون سن األربعين عاما 
 .مرض يصيب بشكل متوسطي متقدمي األعمار 

 .والجدول التالي يعطينا فكرة تقريبية عن حدوث داء السكري في األعمار
 داء السكريحدوث  السن

 سنة  20– 1
 سنة  40– 21
 سنة  50– 41
 سنة  51– 60
 سنة  61– 70

 فرد 2500واحد من 
 فرد 1000واحد من 
 فرد 200واحد من 
 فرد 100واحد من 
 فرد 50واحد من 

 Sex: الجنس –ج
ال فرق بين مذكر ومؤنث في السنوات الخمس والعشرين األولى من الحياة، فكال 

اوي، غير أن الميزان ينحرف إلى جنس اإلناث بعد هذه السن، الجنسين يصاب بالتس
 . سنة أكثر من عدد الرجال  25ويبدو أن عدد النساء المصابات بعد سن الـ

 Race: العرق –د 
ال يبدو أن هناك أية عالقة للعرق بداء السكري، فالبشرية كلها على إختالف عروقها 

 .صاب بداء السكري على التساوي ، ت...(أبيض، أسود، أسمر، صيني أو غيرها )
 : البدانة –د 

من المرض الذين إكتشف داء السكري لديهم حديثا ، %23يشكل البدينون حوالي 
ومن الواضح أن البدانة عند الكهول تسهل اإلنتقال من مرحلة اإلستعداد للداء إلى 

لنحفاء أو ، وأن هذا اإلنتقال نادر الحدوث في الكهول ا مرحلة الداء بكافة أعراضه
ويجب لفت النظر هنا إلى أن المسبب الرئيسي للبدانة هو مجمل . المعتدلي الوزن



 

 

الحريرات التي يستهلكها  الفرد وليس نوع الغذاء، كما أنه يجب التأكيد على أن 
ونعود .إستهالك كميات من السكر ال يعتبر سببا من أسباب حدوث الداء السكري 

اية من داء السكري عند األفراد المنحدرين من أسرة لنؤكد على ان أفضل وسيلة للوق
هو الحفاظ على الوزن ضمن الحدود ( بعض أفرادها مصاب بداء السكري)سكرية 
 ( .15،19، ص 1951محمد ظافر وفائي، ). المثلى 

 : بعض األدوية –ه 
-B)ومضادات بيتا( الكورتيزون)كاألقراص المانعة للحمل واألدوية الكظرية 

blokers) لتي ستخدم في معالجة أمراض القلب والضغط وغيرها من األدوية التي ا
 .قد تساهم في رفع مستوى السكر في الدم 

 : اإلنفعاالت النفسية الشديدة -و
الخوف الشديد والحزن الشديد، والقلق المستمر، أو الخسارة المادية الكبيرة والمفاجئة 

ا تجدر اإلشارة إلى أن هذه الحاالت كلها أسباب قد تساهم في اإلصابة بالسكري، وهن
النفسية الشديدة ليست المسيّرة بشكل مباشر لهذا المرض، ولكنها إذا تعرض لها 
شخص لديه إستعداد للسكري، أو مصاب بالسكري بشكل بسيط فإنها تزيد من 

 .خطورة اإلصابة وتساهم في رفع نسبة السكر في الدم 
في إرتفاع مستوى السكر في الدم، فقد  وفيما يخص العوامل النفسية التي تسهم

أظهرت بعض البحوث أن هناك عالقة بين الضغوط النفسية ومرض السكري، حيث 
أظهرت الدراسات أن إحتماالت اإلصابة بإرتفاع نسبة السكر تزيد مع تزايد الضغوط 

 .النفسية التي يتعرض لها الفرد
راسة المكاوي عبد الرحمان وفيما يخص نمط الحياة فقد أظهرت بعض الدراسات ، كد

أن مرض السكري يكون أكثر إنتشارا في مجتمعات معينة ، كما أظهرت  (1999)
تلك الدراسات أن السكن في المدينة واألماكن الحضرية تزيد من إحتماالت اإلصابة 

 . بمرض السكري من النوع الثاني
 :األمراض –ه 

أو التشمع الكبدي أو الحمى خاصة األمراض المعدية كمرض البنكرياس الكحولي، 
القرمزية التي قد تتسبب في إرتفاع مستوى السكر في الدم، ويسبب اإلرتفاع في هذه 



 

 

نما الحمى التي ترافق هذا المرض، وقد يختفي السكري  الحالة ليس المرض المعدي وا 
 .بزوال الحمى ويشفى المريض

 :اإلختالل في عدد من الغدد الصم – ي
 جاسم محمد عبد اهلل، محمد المرزوقي،.)د الكظرية والنخاميةوباألخص أمراض الغد

 .(32،  31ص  2008 
 : أعراض داء السكري  -:خامسا

 : لمرض السكري أعراض عديدة نذكر منها 
قد يكتشف مرض السكري عن طريق المصادفة عند فحص بول المريض   -1

طريقة يعني و اكتشاف المرض بهذه ال. فحصا روتينيا أو عند فحص بول الحوامل 
 . اإلكتشاف المبكر للمرض قبل أن يشكو المريض من أعراض المرض 

قد يشكو مريض السكري من األعراض التالية مما يؤدي إلى إكتشاف   -2
 . المرض

 : ويمكن تصنيف هذه األعراض على النحو التالي 
 :  أعراض إكلينيكية -

ل المتعلقة بحجم شرب كثرة التبول، زيادة شرب الماء وكمية البو  العطش الشديد،
الماء أيضا من بين األعراض، زيادة واضحة في الشهية، نقص في الوزن، تنمل 

أبو ).وضعف اليدين و الرجلين، الشعور باإلعياء واإلجهاد وعدم التركيز
 .إنحطاط الذاكرة،األرق ،اإلضطراب النفسي  ،القلق،(139، ص2666النصر،

 (.، ص 2665عليوة ، )
  :   (بيولوجية )أعراض جسمية  - 

،ظهور دمامل في الجسم ، حدوث قروح جدية بالذات القدم ،  ضعف في البصر
إصابة الشرايين واألوردة الصغيرة بالتصلب ، زيادة قابلية اإلصابة باإللتهابات 

عليوة، )( .وعند المرأة بالذات في األعضاء التناسلية)الميكروبية ، حكة في الجلد 
( وجود زغللة بالعين)عفات مرض السكري في العين قد تكتشف مضا( ، ص 2665



 

 

أبو النصر، )والكلي واألعصاب قبل إكتشاف المرض، قصور جنسي عند الرجال 
 (.139، ص 2666
:أنواع داء السكري  -:سادسا  

أثبتت الدراسات العلمية أن هذا المرض يتجلى في أنواع متعددة ، لكن يعتبر النمط 
واجدا وخطورة ويخص فئة األطفال والمراهقين ، حيث المرتبط باألنسولين األكثر ت

من الحاالت المرضية بداء السكري بينما تمثل نسبة  % 22لوحظ أنه يمثل نسبة 
.فقط داء السكري غير المرتبط باألنسولين  1%  
:وعلى هذا األساس يوجد نوعان رئيسيان هما    
كل الفئات العمرية ، ويظهر هذا النوع في :مرض السكري المرتبط باألنسولين –أ 

لكنه يمثل النمط الوحيد الذي يصيب الطفل والمراهق وهو غالبا ما يصيب 
األشخاص ذوي الوزن المعتدل ، ويتميز بغياب كامل لألنسولين مما يتطلب العالج 

 .به
يصيب كل الفئات العمرية ، لكن :  مرض السكري غير المرتبط باألنسولين –ب 

 .رها أربعون سنة فما فوقيخص الفئة التي يتراوح عم
ويلعب عامل البدانة دورا مهما في اإلصابة بهذا النوع من المرض ويتميز بغياب  -

غير كامل لألنسولين بسبب إنتاج البنكرياس غير المتوازي مع الكمية التي يحتاجها 
 (.56، ص 2611زلوف ، )       .الجسم

كرياس وأمراض اإلضطرابات السكري المقترن بحاالت مرضية معينة كأمراض البن -
الهرمونية والحاالت الناجمة عن إستعمال العقاقير والمواد الكيميائية وشذوذ 

 .المستقبالت والعوامل الوراثية
ويظهر في حالة الحمل أو ما يسمى سكري الحمل ، : مرض السكري الثانوي -جـ 

ي لمرض غالبا تصاب له السيدات الحوامل الالتي يعانين من وجود تاريخ مرض
أي )السكري في العائلة ، والالتي يعانين من قصور الجسم عن إحتمال الجلوكوز 

عندما يأكل اإلنسان مواد سكرية فإن البنكرياس يكون غير قادر على التخلص منها 
كلغ ويصيب سكري  4والالتي يلدن أطفاال أوزانهم أكثر من . وزيادة الوزن ( بسهولة



 

 

من حاالت السكري المشاهدة ( %23)وامل ويمثل من النسوة الح( %34-1)الحمل 
 .أثناء الحمل

ويتم إجراء الفحوصات لألمهات الحوامل عادة بين األسبوع الرابع والعشرين والسادس 
والعشرين من الحمل وغالبا ما يؤدي سكري الحمل الذي ال يعالج إلى مشاكل في 

لى زيادة إحتمال اإلصابة بالسكري خالل خمس ساألجنة  نوات من إكتشاف ، وا 
    (.25، ص 2665عبد اهلل ، المرزوقي ، ). سكري الحمل 

 
 
 

 :تشخيص داء السكري  -سابعا
التشخيص يشمل التفكير بالمرض واإلختبارات المخبرية الالزمة إلثبات ذلك وعلى 
ضوء ذلك نتخذ القرار المناسب للمعالجة أي هناك ثالث خطوات يجب إجراؤها قبل 

 :جة هيالبدء في المعال
التفكير في وجود المرض في حالة الشكوى من بعض : خطوات التفكير والتنبؤ - 1

على  المعتمد: النوع األول من المرض السكر: األعراض المذكورة ضمن اآلتي
األنسولين، ويحدث بشكل فجائي وخالل فترة قصيرة ، وفي صغار السن في الغالب 

 : ، وتظهر أعراضه بشكل كامل وهي كاآلتي 
كثرة العطش، الجوع، الشعور بالتعب، نقصان الوزن، في هذا النوع يكون سكر الدم 

 .مل133/ملغ 233قد تجاوز العتبة الكلوية أي أكثر من
أما النوع الثاني من مرض السكر ، الغير معتمد على األنسولين فإنه يتطور دون أية 

ف بالصدفة عند وقد يكتش.. أعراض وبشكل خادع فترة طويلة قد تصل إلى سنوات 
إجراء بعض الفحوصات الروتينية ، مثل الفحص لإللتحاق بوظيفة وفي هذه الحالة 

مل ولكن عندما ترتفع 133/ملغ123مل إلى 133/ملغ143يكون سكر الدم ما بين 
: مل فإنها تظهر كافة األعراض السابقة 133/ملغ233عن ذلك وتصبح أعلى من 

ه في هذه الحالة ال يتكون الحماض الكيتوني العطش، الجوع، زغللة في النظر،إذ أن



 

 

مل 133/ملغ453لوجود كمية ولو قليلة من األنسولين،أما إذا أصبح سكر الدم فوق 
وغالبية    Hyper Osnolarityفإن اإلغماء قد يحدث بسبب زيادة أسمولية الدم

 .يكونون سمانا %23المرضى 
 :فعند التشخيص يجب اإلنتباه إلى النقاط التالية

تاريخ العائلة إذ أن األسر الذين عدد من أفرادها مصابين بمرض السكر  – أ
 .يتوقعون إصابة البعض اآلخر من أفرادها

زيادة الوزن فإن غالبية مرضى السكر من النوع الثاني من السمان كما أن  –ب 
 .زيادة الوزن أو عدم ذلك مهم في أخذ القرار قبل البدء في المعالجة

من المرضى الحوامل  %53دم حدوث سكر أثناء الحمل إذ أن التأكد من ع –ج 
سنة،  15الذين أصيبوا بالسكر أثناء الحمل سوف يتعرضون لمرض السكر بعد 

 .والشك في األمهات الالتي يلدن أطفاال كبار
معرفة األدوية األخرى التي يستعملها المريض إذ أن هناك بعض األدوية قد  –د 

 . (إلخ... salicylate, steroids, thiazide)تسبب ظهور مرض اسكر مثل 
قروح القدم، : ظهور بعض األمراض تجعلنا نشك بوجود مرض السكر مثل –ه 

أمراض األوعية الدموية، إعتالل الشبكية، إعتالل األعصاب، وعدوى المجاري 
 .إلخ... البولية

 :خطوة التشخيص والفحص – 2
إليه التفكير فعندما نشك بأن الشخص نقوم باإلختبارات الالزمة إلثبات ما ذهب 

 .البالغ غير الحامل مريض بمرض السكر فإنه يجري فحص دم عشوائي لسكر الدم
 .مل نستبعد اإلصابة بمرض السكر133/ملغ 115فإذا كان سكر الدم أقل من  -
مل فإنه يجب 133/ملغ 233مل إلى /ملغ115أما إذا كان سكر الدم ما بين  -

فإذا كان سكر الدم . ساعة 12إلى  13بعد الصيام، مابين  إجراء فحص سكر الدم
مل فإن الشخص صحيح، أما إذا كان أكثر من 133/ملغ 115بعد الصيام أقل من

 .مل فإن الشخص يكون مريضا بالسكر133/ملغ143
مل فإنه يحب إجراء 133/ملغ143مل إلى 133/ملغ 115أما إذا كان بين  -

 .إختبار تحمل السكر



 

 

يتم تشخيص مرض السكر يجب أن يقيم المريض بناءا على : القرارخطوة إتخاذ 
الظروف المحيطة به أثناء الفحص، إذ أن هذه الظروف سوف تؤثر على أسلوب 
العالج وكميتها ومدتها وهذه الظروف تشمل كال من السمنة، السن، الحالة النفسية، 

المرافقة، ضغط الدم، العمل، التدخين، واألدوية التي يتناولها المريض، واألمراض 
إرتفاع الدهون، الحمل، وعليه يفضل العالج لكل مريض حسب حالته وحسب 

 :الظروف المحيطة به والعالج يشمل
وضع نظام غذائي لمريض السكر حسب حالته، لذا فإن مرض السكر يجب  –أ 

 .تحويلهم إلى أخصائي التغذية إلقتراح األسلوب المناسب في نظام الغذاء
رين الرياضية حسب حالته ، وعمره مثل المشي والحركات الراضية والتنبيه التما –ب 

 .على المريض بعدم اإلقالل منها والتمادي فيها
ذا لم يستجيب المريض للنظام الغذائي والتمارين الرياضية وتبدأ بإعطائه  -ج وا 

أقراص السكرية الفموية أو األنسولين حسب نوع مرض 
 (.69-65،ص1993عيدرويس،).السكر
 : عالج داء السكري  -:ثامنا

لعل أبرز أنواع العالج هو العالج الطبي الكيميائي وخاصة المتعلق بتناول حقن 
األنسولين في دم المريض، وبعد أن تم إدراك مرض السكري ضمن اإلضطرابات 
السيكوسوماتية في دليل تصنيف اإلظطرابات النفسية الثالث لرابطة الطب النفسي 

بعد التأكد من تأثير العوامل النفسية و الديمغرافية في حدوث المرض األمريكي ، و 
كان هناك ضرورة للتدخل العالجي من جهة الطب النفسي و أيضا من جهة علماء 

 : النفس ، فظهرت إهتمامات واضحة للعالج النفسي لمرضى السكر نذكر منها 
العالج المعرفي : بإستخدام أسلوبين للعالج النفسي هما( 1222)قام أحمد هالل 

السلوكي، والتدريب التوكيدي بهدف تعليم مرض السكري لبعض اإلستراتيجيات 
لمواجهة ردود الفعل النفسية لمرض في التحكم في الجوانب العضوية للمرض وتعديل 
بعض المصاحبات النفسية له كاإلكتئاب وتأكيد الذات بما يحقق لهؤالء المرضى 

 .اإلجتماعيالتوافق واإلندماج النفسي و 



 

 

كما أسفرت نتائج تطبيق البرنامجيين إلى فاعلية األسلوبين في حدوث التحسن في  -
اإلكتئاب، وتأكيد الذات لدى عينة المرضى بينما لم يظهر تأثير فعال : كل من

 .لألسلوبين العالجيين في معدل وعدد مرات تعاطي األنسولين
في التمثيل العضوي عند المراهقين كما ظهرت كفاءة التعلم اإلجتماعي في التحكم  -

برنامجا للتعلم اإلجتماعي قائم  Massouh" ماسو"مرضى السكر، حيث استخدم 
لعب الدور النمذجة :على األسس النظرية لباندورات ضمن أساليب مختلفة 

اإلجتماعية،وأظهرت النتائج تحسن واضح في التغلب على ضغوط األصدقاء، 
 .وي للعينةوكذلك تحسن في التمثيل العض

كما أن لبعض األساليب العالجية كالمواجهة والمساندة اإلجتماعية التأثير الفعال    
وآخرون "ماكسويل"لمرض السكر في تحسن التمثيل الضوئي، في مثل دراستي 

(1993) kwan , Maxwellet al (1995) . حيث تم تدريب مجموعة من مرضى
م أسلوب حل المشكالت، مع تقديم بعض كيفية مواجهة العقبات بإستخدا السكر على

مساندة اإلجتماعية للمرضى، وقد لوحظ تحسن واضح في إستخدام أساليب ال
 .المواجهة مع تلقي مساندة إجتماعية، وأصبحوا أكثر تقبال للتعلم ولآلخرين

كما كان أسلوب التدريب على المهارات اإلجتماعية، مع التركيز على التدريب من  -
على النمذجة ولعب األدوار بجانب إستخدام التدعيم والتعزيز اللفظي  خالل التدريب

زدياد قدرتهم على  والمادي، ظهر األثر الفعال في تحسن األداء لدى مرضى السكر وا 
 .التفاعل بنجاح في المواقف اإلجتماعية المثيرة للضغوط النفسية

تمارين  ومن أساليب العالج السلوكي الناجحة مع مرضى السكري ممارسة -
اإلسترخاء معهم، عالوة على تدريبا التغذية المرتدة حيث تلقت مجموعة من مرضى 
السكر معلومات عن تناغم العضالت أثناء ممارسة تمارين اإلسترخاء بعد التدريب 
. الكافئ عليها، وأسفرت النتائج على إنخفاض معدل السكر عند عينة المرضى

  (.149-145، ص 2662شقير،)
 
 
 



 

 

 :   الفصل خالصة 
يعد الداء السكري من أمراض العصر التي تبقى مالزمة للشخص طوال حياته ،فهو 

يعتبر السكري من أمراض اإلستقالب انتشارا الذي يغير أسلوب . داء يصعب تحديه 
طريقة حياة الفرد فيؤثر عليها جسديا ونفسيا ، وفي هذا الفصل قمنا بعرض مفصل 

 . ابه وأعراضه ثم تشخيصه وعالجه للداء السكري والتعرف على أسب
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اإلجراءات المنهجية للبحث: الخامسالفصل   



 

 

. إلى األساليب اإلحصائية المعتمدة في البحث   

:تمهيد  
التطبيقي من البحث  تعتبر منهجية البحث محورا أساسيا يتم من خالله إنجاز الجانب

، وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي 
للتوصل إلى النتائج و تفسيرها ، وبالتالي يحقق األهداف التي يسعى البحث إلى 

 . تحقيقها 
ويتناول هذا الفصل وصفا إلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة ، ومن 

يف المنهج المستخدم في الدراسة ، ثم الدراسة االستطالعية ، عينة الدراسة ذلك تعر 
عداد أداة الدراسة و التأكد من صدقها و ثباتها ، ثم أساليب معالجة البيانات ،  وا 
واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج وفيما يلي وصف لهذه 

 .اإلجراءات 
 : المنهج المستخدم :أوال 
دف البحث إلى الكشف عن مدى توافق النفسي واالجتماعي لدى الراشد المصاب يه

يستهدف " وقد اعتمدت الطالبة في دراستها على المنهج الوصفي ألنه. بداء السكري 
ويعتبر البحث الوصفي ، . تقرير خصائص معينة ، أي وصف عوامل الظاهرة 

لومات عن الخطوات أسهل من حيث استيعابها إذا حصل الفرد على بعض المع
المختلفة المتضمنة في بحث من البحوث إلى جانب مختلف الوسائل المستخدمة في 

  "و التعبير عنها جمع البيانات
 (.162، ص2665دويدار، ) 

طريقة لوصف الظاهرة المدروسة ، وتصويرها كميا عن طريق جمع " أو هو
خضاعه ) . ا للدراسة الدقيقةمعلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها ، وتحليلها وا 

 (.155، ص 2664سالطنية والجيالني ، 
الحالي سنقوم بدراسة التوافق النفسي واالجتماعي لدى الراشد المصاب  البحثوفي 

 . بالداء السكري بتطبيق المنهج الوصفي ألنه المنهج األنسب لهذه الظاهرة المدروسة 



 

 

                                                                        
                                                                        
                                                                        

   : عينة البحث: ثانيا                     
سة على عينة مقصودة وهي عينة اعتمدنا في هذه الدرا:  طريقة اختيار العينة -1

أن يختار : " يتم اختيارها بأسلوب غير عشوائي وتعرف العينة المقصودة بأنها
الباحث بطريقة مقصودة لعدم وجود منطقة محددة بها أفراد لهم خصائص ومميزات 
المجتمع األصلي بعينه ، مجموعة أفراد معنيين نظرا ألن الدراسات السابقة أشارت 

، ص 2662منسي وكامل أحمد، ) العينة يمكن أن تمثله تمثيال تاماإلى أن هذه 
كما يتم اللجوء لهذا النوع من العينات في حالة توافر البيانات الالزمة للدراسة (. 53

، ص 1999عبيدات و آخرون ، ) لدى فئة محددة من مجتمع الدراسة األصلي 
95.) 

النفسي واالجتماعي لدى الراشد وفي الدراسة الحالية أين سنقوم بدراسة التوافق  
المصاب بداء السكري ، فإن الدراسة تنصب عل الراشد المصاب بالداء ، ونظرا 
لتوافر هذه الخاصية فيهم دون غيرهم من أفراد المجتمع ، فإن أنسب طريقة للمعاينة 
هي العينة المقصودة حيث يتجه الباحث إلى هؤالء األفراد مباشرة لجمع البيانات 

 .ة التي تساعد على استخراج النتائج ومن ثم تحليلها الالزم
 : حجم العينة وخصائصها2-
مصابا بالداء السكري لعينة ( راشدا)فردا  33لبحث على عينة مكونة من ا يأجر 

الذكور، وتم اختيارهم من مستشفى ومركز األمراض المزمنة بمدينة أوالد جالل ، 
تماشيا مع متطلبات البحث ومع العينة  وذلك( سنة 23 -33)تتراوح أعمارهم مابين 

 .التي تخدم أغراض البحث
 : خصائص العينة 3-

 : بعد تحديد العينة وطريقة اختيارها ، سنقوم بذكر أهم الخصائص المميزة لها
  .فردا من الذكور الراشدين  33تتكون العينة من  :ــ من حيث الجنس



 

 

( 2)و الجدول رقم  23و33بين تتراوح أعمار أفراد العينة ما :ــ من حيث السن
 . يوضح توزيع أفراد العّينة حسب السن

 . يمثل توزيع أفراد العينة حسب السن(: 1)جدول رقم 
 السن العدد النسبة المئوية

6.6 % 2 36- 35 
46% 12 35- 42 

%10 3 42- 45 

33.34% 16 45- 64 

16% 3 64- 56 

 المجموع 36 166%
أن أكبر فئة ممثلة ألفراد العينة من حيث السن هم فئة  (1)يالحظ من الجدول رقم 

-42ثم تأتي بعدها فئة  %33.34بنسبة  54-42تليها فئة  %43بنسبة  32-42
 32-33جاءت الفئة العمرية التي تمثل سن  ثم %16بنسبة  23-54وفئة  42

 . في المرتبة األخيرة  %2.2بنسبة 
وى التعليمي ألفراد العينة من أمي ، يتدرج المست :ــ من حيث المستوى التعليمي 

يوضح توزيع أفراد العّينة ( 3)والجدول رقم . ابتدائي ، أساسي ، ثانوي ، جامعي 
 .حسب المستوى التعليمي 

 .يمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي( : 2)جدول رقم 
 المستوى التعليمي العدد النسبة المئوية

 أمي 5 26%
 دائيإبت 5 23.34%
 متوسط 16 33.33%

 ثانوي 3 16%
 جامعي 4 13.33%



 

 

 المجموع 36 166%

أن أكبر فئة ممثلة ألفراد العينة من حيث المستوى ( 2)يالحظ من الجدول رقم
ثم (   % 33.33) بنسبة( 13)التعليمي هم فئة المستوى المتوسط والذي بلغ عددهم 

، في حين أن األفراد ( %23.34) ة أفراد بنسب( 2)المستوى االبتدائي وكان عددهم 
، ثم حصلت فئة ( %23)أفراد تحصلوا على نسبة ( 2)والذين بلغ عددهم  األميين

، و بعدها   13.33) أفراد على نسبة ( 4)المستوى الجامعي والذي بلغ عددهم 
 . وهي أقل نسبة ( %13)أفراد بنسبة ( 3)المستوى الثانوي والذين بلغ عددهم 

تتدرج الحالة االجتماعية ألفراد العينة بين أعزب ،  :حالة االجتماعية من حيث الــ 
يوضح توزيع أفراد العّينة حسب الحالة ( 4)الجدول رقم . متزوج ، مطلق وأرمل 

 .االجتماعية 
 .يمثل توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية(: 3)جدول رقم 

 الحالة االجتماعية العدد النسبة المئوية

 أعزب 5 23.33 %

 متزوج 16 66%
 مطلق 5 23.33%
 أرمل 1 3.34%
 المجموع 36 166%

أن أكبر فئة ممثلة ألفراد العينة حسب الحالة االجتماعية ( 3)يتضح من الجدول رقم 
، ثم فئة المطلقين ( %53)فردا بنسبة ( 15)هم فئة المتزوجين والذين بلغ عددهم 

، وأقل فئة ( %23.33)اد بنسبتين متساويتين أفر ( 2)والذين بلغ عددهم  والعزاب
 (.%3.34) بنسبة ( 1)وبلغ عددهم  نالت نسبة قليلة هي فئة األرامل

تندرج مدة اإلصابة بالمرض لدى أفراد العينة من  :ــ من حيث مدة اإلصابة بالمرض
يوضح عدد سنوات اإلصابة بالمرض ( 5)الجدول رقم . سنة إلى سبع سنوات فأكثر 

 .اد العينة لدى أفر 
  



 

 

 .توزيع أفراد العينة حسب سنوات اإلصابة بالمرض(: 4)جدول رقم  
 النسبة المئوية العدد سنوات اإلصابة بالمرض

 %16 3 سنوات 3 –سنة 
 %15.55 6 سنوات 5 –سنوات  4

 %53.33 22 سنوات فأكثر5
 %100 36 المجموع

ة حسب سنوات اإلصابة هم أن أكبر فئة ممثلة ألفراد العين( 4)يتضح من الجدول 
 2 –سنوات  4، ثم فئة ( %23.33)بنسبة ( 22)وبلغ عددهم  سنوات فأكثر 2فئة 

، و أقل فئة نالت أقل نسبة هي فئة ( %12.22)بنسبة (  5)وبلغ عددهم  سنوات
 ( .%13)أفراد بنسبة ( 3)والذي بلغ عددهم  سنوات 3 -سنة
 : أدوات البحث:ثالثا

طلب من الباحث استعمال أدوات مناسبة والتي تمكنه من إن القيام بأي بحث يت
الوصول إلى المعلومات الالزمة ، والتي نستطيع بواسطتها معرفة واقع وميدان 

أداة مالئمة ومناسبة :" الدراسة وقد اعتمدنا في جمع البيانات على االستبيان وهي 
ة بموضوع معين ، وفعالة للحصول على البيانات أو المعلومات أو الحقائق المرتبط

أو دراسة محددة ، وتقوم االستبانة على تحديد عدد من األسئلة يطلب من األفراد 
المعنيين اإلجابة على هذه االستبانة ، سواء كانوا يمثلون المجتمع ، أو عينة الدراسة 

 .(136، ص 2665لبياتي ، واالقاضي ) 
نفسي واالجتماعي لدى عينة وقد اعتمدنا في بحثنا على االستبيان لقياس التوافق ال
 . البحث أال وهي فئة الراشدين المصابين بداء السكري 

 : االستبيان خطوات بناء-1
المتمثل في اإلطار النظري المتعلق بالتوافق النفسي و أدبيات البحث الرجوع إلى  تم

للتوافق بمختلف جوانبه ، ومقاييس سابقة من بينها  مقياس زينب شقير  االجتماعي
وباالعتماد على استبيان قياس الكفاءة الذاتية لدى  ،(166،ص2663) فسيالن

وفي ضوء الدراسات السابقة التي (  159،ص2665)مرضى السكري لسمية عليوة
تم اإلطالع عليها ، تم بناء مقياس ثالثي البدائل حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج 



 

 

، على الترتيب ( حيانا ، نادراغالبا ، أ) للبدائل ( 1،2،3)وفق مقياس ليكرت الثالثي 
 ( .3، 2، 1)في حال كانت العبارة سلبية ، أما إذا كانت العبارة إيجابية فتكون 

 : وصف االستبيان في صورته األولية -2
فقرة ، بحيث روعي في بناء فقرات 21من صورته األولية في ستبيانيتكون اال
 :االستبيان

 .الببساطة في األلفاظ -
 .الصياغة وضوحه وسهولة -
 .تجنب التعقيد -
 .قصيرة ومحددة ومالئمة ألعمار الراشدين - 

 .كما و تنوعت العبارات مابين السلبية واإليجابية 
 : عرض االستبيان في صورته األولية على المحكمين -3 

 علىه عرض تم التوافق النفسي واالجتماعي، يانستبالصورة األولية ال إعدادبعد 
من جامعة محمد خيضر بسكرة ، شعبة  األساتذة من موعةمج وهممحكمين  خمسة

حيث قاموا بإبداء أرائهم  ((1)أنظر الملحق رقم ) التربية معلم النفس وعلو 
ومالحظاتهم حول مناسبة كل فقرات االستبانة ومدى مالئمة كل فقرة إلى مجالها ، 

 المحكمين من عدد أكد وكذلك دقة الفقرة علميا ، من حيث األسلوب والصياغة ، وقد
 كل داخل الفقرة موقع العبارات وترتيب من كبيرة مجموعة صياغة إعادة ضرورة على
 .بعضها، والتداخل والتكرار  وضوح لعدم نظرا   ؛ بينها من آخر جزء وحذف بعد
 قامت الطالبة بعد عرض األداة على :وفقا ألراء المحكمينن ايتعديل االستب -4

من و حاتهم و الكشف عن مدى االتفاق بين أرائهم ، ، والتعرف على مقتر  المحكمين
ثم أجرت على األداة جملة من التعديالت المقترحة من قبل المحكمين ، حيث أعادت 

 . صياغة مجموعة من العبارات ، وحذفت مجموعة أخرى 
وقد سعت الطالبة جاهدة إليجاد حالة من االتزان النسبي بين العبارات اإليجابية 

ان يوأصبحت االستب. لبية ، ليكون أكثر كفاية وجودة في التصميم والعبارات الس
 يوضح الفقرات التي قبل التعديل وبعد التعديل  والجدول اآلتي .عبارة52مكونة من 

 : والعبارات التي حذفت من االستبانة على لنحو التالي 



 

 

      يبين الفقرات المعدلة (:6)جدول رقم          
 الفقرات بعد التعديل   الفقرات قبل التعديل

 .أشعر أني شخص له فائدة في الحياة  - .أشعر أني شخص له فائدة ونفع في الحياة  -
 

 .أشعربالرضا في حياتي - .أشعر بالرضا و الراحة في حياتي  -
   

 .أشعر بثقتي في نفسي  - .أشعر بثقتي بنفسي -
 

أعتقد أنا مريض السكري قادرا على القيام  -
 .الشخصية لوحده بأموره

أعتمد على نفسي في القيام بأموري  -
 .الشخصية 

 

أحرص على مشاركة أسرتي في أحزانها و  -
 أفراحه

 أشارك أسرتي في أحزانها وأفراحها -

وأنا مريض بالسكري أحتاج إلى كل برنامج  -
 .يفيدني في التعامل مع المرض

أحتاج إلى برنامج غذائي يفيدني في  ّ -
 . المرضالتعامل مع 



 

 

أحرص على المشاركة اإليجابية مع  -
 .اآلخرين

 .أتعامل بإيجابية مع اآلخرين -

 33، 22،  22،  12،  12،  12،  2،13: وتم حذف أرقام العبارات وهي كاالتي 
 ،32  ،32  ،32  ،43  ،53  ،51  ،52  ،23  ،22  ،23  ،24  ،25  . 
عبارة مقسمة إلى بعدين كما يبينها  52ستبانة في صورتها النهائية من تتوزع اال -

               :الجدول اآلتي

 توزيع البنود على أبعاد االستبيان( : 7)جدول رقم

 عدد البنود  األبعـــــــــاد

 التوافق النفسي

 

 

 

 

1-2-3-7-8-9-13-11-11-18-

19-22-21-21-22-32-31-32-

32-37-38-12-13-11-18-19-

12. 

-21-17-12-12-11-12-2-1-1 التوافق االجتماعي

22-23-27-28-29-33-31-31-

39-12-11-11-12-17-11-12. 

 

تتوزع  أرقام الفقرات الموجبة والسالبة وطريقة التصحيح الخاصة بها في الجدول 
 : اآلتي



 

 

 (: 5)جدول رقم 
 .سالبة وطريقة التصحيح الخاصة بهاع أرقام الفقرات الموجبة والييوضح توز 
 طريقة التصحيح قراتأرقام الف الفقرات

 
 

 الفقرات الموجبة

4-5-2-2-2-2-13-11-13-
14-15-12-12-12-23-25-
22-22-22-33-31-33-35-
32-32-32-32-43-41-42-

43-42-42-53-51-52. 

 
 

غالبا ، أحيانا ،نادرا 
(1،2،3) 

 
 الفقرات السالبة

1-2-3-12-12-23-21-22-
24-22-32-34-44-45-42-

42. 

درا غالبا ، أحيانا ، نا
(1،2،3) 

 : التصحيح مفتاح  -5
فإن الدرجة الكلية التي ( 2)على بدائل اإلجابة الموضحة في الجدول رقم  بناء

( 52)درجة والدرجة الدنيا( 152)يحصل عليها المفحوص في اإلستبيان ككل تبلغ 
فهو لديه توا فق والذي عنده أقل من  52بمعنى الذي يتحصل على أكثر من درجة 

لديه سوء توافق وبالنسبة ألبعاد اإلستبيان في التوافق النفسي فإن الدرجة  ، 52درجة 
 -كأدنى درجة 33)الكلية التي يحصل عليها المفحوص في هذا البعد تبلغ 

، وفي بعد التوافق اإلجتماعي فإن الدرجة الكلية التي يحصل (كأعلى درجة 23
  (.كأعلى درجة 22 –كأدنى درجة 22)عليها المفحوص تبلغ 

 : الخصائص السيكومترية لألداة :رابعا 
الصدق أحد أكثر المفاهيم األساسية أهمية في مجال يعد : صدق االستبيان - 1

القياس النفسي إن لم يكن أهمها على اإلطالق ، وتتنوع تعاريف الصدق وأكثرها 



 

 

معمرية، ). شيوعا أن االختبار يعتبر صادقا ، إذا كان يقيس ما وضع لقياسه
 : نوعين من الصدقطالبة وفي هذه الدراسة طبقت ال(. 136ص، 2665

 : صدق المحكمين 1-1
حيث اعتمد الباحث على صدق المحكمين والذي يعرف بأنه رفع استثارة المفحوصي 

) للحد األقصى لتقبل المقياس ولضمان تعاون المفحوصين في الموقف االختباري 
 .ق المحكمين ، وتمتعت االستبانة بصد (265، ص 2666عالم ، 

 : الصدق التمييزي 1-2
والذي يعرف على لتأكد من صدق األداة عمدت الطالبة إلى إجراء الصدق التمييزي 

حصائي يعبر بلغة العدد عن درجة تلك الحساسية ومدى قدرة :" أنه  مفهوم كمي وا 
ي البند على التمييز أو التفريق بين األفراد في ذلك الجانب أو المظهر من السمة الت
يتصدى لقياسها ، والشك في أن القدرة التمييزية للبنود تتصل مباشرة بصدق تلك 

البنود ونجاحها في قياس ما وضعت لقياسه وذلك من خالل مقارنة الفئات المتطرفة 
حيث قامت الطالبة باستخدام المقارنة  (55، ص2665راشد، )في المقياس نفسه

وذلك ( 33= ن )لتحليل اإلحصائي الطرفية لحساب الصدق التمييزي على عينة ا
والجدول اآلتي يوضح الصدق ( %33)بأخذ االرباعي األعلى واألدنى بنسبة 

 : التمييزي 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

يوضح الفروق بين مجموعات ( : 9)جدول رقم                            
 :المقارنة 

 أبعاد
 المقياس

مجموعات 

المقارنة 

 الطرفية

عدد 

 االفراد

القيم 

 اإلحصائية

درجة  ت 

 الحرية

قيمة ال

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 2ع 2م 0ع 0م

التوافق 

 النفسي

أعلى من 

 الوسيط

01 

 

26،2 4،64 2642 1464 2265 05 5،62 1061 



 

 

وهي  2،55التوافق النفسي بعد بلغت في ( ت)دول أن قيمة يتضح لنا من خالل الج
عند  (3،31)فهي دالة عند مستوى  (2،22)أكبر من القيمة الجدولية والتي بلغت 

، في حين  بعد التوافق النفسي يتميز بالصدق التمييزي هذا و ( . 12)درجة حرية 
لقيمة الجدولية وهي أكبر من ا( 2،22)التوافق االجتماعي  بعد في (ت)بلغت قيمة 

وهذا  (12)عند درجة حرية  (3،31)فهي دالة عند مستوى (  2،22)و التي بلغت 
أن بعد التوافق االجتماعي يتميز بالصدق التمييزي وبالتالي فالصدق التمييزي يدل 

 . لالستبيان مرتفع إلى حد ما ويمكن االعتماد على األداة إلنجاز أهداف البحث 
 : ثبات االستبيان - 2

وهو درجة :" في القياس النفسي ويعرف إن مفهوم الثبات من المفاهيم الجوهرية 
االتساق في درجات االختبار ، والتي قد تكون غير ثابتة أحيانا ألسباب عديدة منها 
أن سلوكات الفرد غير مستقرة ، أو اإلجراءات المستخدمة في التصحيح غير متسقة 

 التجزئة النصفية استخدامقامت الطالبة ب. ( 135، ص 2616المنيزل والعتوم ، ) 
ثم التصحيح  بيرسون معامل حسابو ( 33= ن )على عينة التحليل اإلحصائي 

 . بمعامل سبيرمان براون
 : التجزئة النصفية – 3

: والتي تعرف  لتأكد من ثبات االختبار قامت الطالبة باالعتماد على التجزئة النصفية
سيم االختبار إلى قسمين متكافئين بمعنى أن يكون كل على أنها طريقة بتم فيها تق"

قسم مشابه للقسم األخر من حيث المحتوى الذي يقيسه وبالتالي فإن االفتراض 
 ) األساسي الذي تتطلبه الطريقة النصفية أن تكون كل فقرتين متجاورتين متشابهتين 

ن ، نصف يضم حيث قمنا بتقسيم بنود االستبيان إلى جزئي( . تقيس المحتوى نفسه

 

أدنى من 

 الوسيط

 

01 

التوافق 

 االجتماعي

أعلى من 

 الوسيط

 

أدنى من 

 الوسيط

01 

 

 

01 

،640 5،62 21 1462 ،266 05 5،62 1061 

 



 

 

والجدول اآلتي يوضح معامل . البنود الزوجية والنصف الثاني يضم البنود الفردية 
 .الثبات 

 .طريقة التجزئة النصفية بيوضح معامل الثبات (: 16)جدول رقم ال
 
 
 

في بعد التوافق النفسي ( 3،22)تساوي ( ر)يتضح لنا من خالل الجدول أن قيمة 
وباستخدام معادلة تصحيح الطول لسبيرمان بروان ،  (3،31)وهي دالة عند مستوى 

في ( ر)وهذا يدل على ثبات مرتفع ، في حين أن قيمة ( 3،22( )ر)بلغت قيمة 
وباستخدام معادلة تصحيح لسبيرمان بروان بلغت ( 3،25)التوافق االجتماعي تساوي 

. ثابتةوهذا يدل على أن األداة ( 3،31)، وهي  دالة عند مستوى(3،22( )ر)قيمة 
 .  ومنه األداة صادقة وثابتة وبالتالي فهي صالحة للتطبيق

 :إجراءات الدراسة األساسية  : خامسا
 . تحكيم أداة البحث من قبل مجموعة من المحكمين   -
 .تعديل أداة الدراسة حسب أراء  المحكمين  -
 .التأكد من الخصائص السيكومترية لألداة -
النفس والقيام بالدراسة الميدانية  في الحصول على تصريح من قبل إدارة علم  -

مارس إلى غاية  22مستشفى عاشور زيان بمدينة أوالد جالل إبتداءا من 
 . 2313أفريل 15

 . تطبيق األداة على أفراد العينة حيث كانت العينة متواجدة هناك   -
 . تفريغ البييانات ومعالجتها إحصائيا  -

 :  تللبياناة أساليب المعالجة اإلحصائي: سادسا
 : ـ تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة 1
  (. 56،  ص2669بوعالق ،) معامل ارتباط بيرسون ، ومعامل سبيرمان وبروان *

معامل ثبات نصف  أبعاد اإلستبانة
 ستبانةاإل

معامل الثبات بعد 
 التصحيح

 مستوى الداللة

 61،6 95،6 95،6 التوافق النفسي
 61،6 95،6 96،6 التوافق اإلجتماعي   

 



 

 

 ( .124، ص 2666الرفاعي ، وصبري،)  T- testاختبار *  
 (16ص  2666عبد الرحمان العيسوي ، )  المتوسط الحسابي*
 ( .225، ص2662منسي ، أحمد ، ) االنحراف المعياري  *
 : أساليب معالجة بيانات الدراسة استخدم  .2

 ( .15، ص 2665الضوي، ) المتوسط الحسابي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : خالصة الفصل 
من خالل هذا الفصل قمنا بالعرض المفصل لكل الخطوات اإلجرائية التي إعتمدنا 

يث عرضنا المنهج الوصفي وعينة الدراسة وخصائصها ثم ح،  بحثنا عليها في
، ( الصدق والثبات )التعرف على أداة البحث وحساب خصائصها السيكومترية 

جراءات الدراسة وفي األخير تم التطرق إلى األساليب اإلحصائية المعتمدة في  وا 
 .البحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 تمهيد
 يات البحثالنتائج في ضوء فرضرض ع: أوال 

  عرض نتائج الفرضية األولى - 1
 الفرضية الثانية نتائج عرض - 2

 فرضيات البحثالنتائج في ضوء  مناقشة: ثانيا 
 مناقشة نتائج الفرضية األولى - 1
  مناقشة نتائج الفرضية الثانية - 2
 مناقشة عامة - 3
 خالصة الفصل           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض ومناقشة نتائج البحث: السادسالفصل   



 

 

   :تمهيد
في الدراسة الحالية ، وذلك لتوضيح النتائج المتوصل إليها  ناول في هذا الفصلسنت

جتماعيا، حتى نتمكن من التحقق من  مشكلة البحث وتبيان مدى توافق الفرد نفسيا وا 
 .صحة الفرضيات من خالل عرض نتائجها ومناقشتها 

 : النتائج في ضوء فرضيات البحثرض ع: أوال 
  :لنتائج المتحصل عليها حسب فرضيات البحث فيما يلي عرض ومناقشة ل

 : عرض نتائج الفرضية األولى - 1
الفرضية األولى على أن الراشد المصاب بالداء السكري يتمتع بتوافق نفسي  تنص

وللتحقق من صحة هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسط الحسابي إلستجابات 
في بعد التوافق النفسي وتم الراشدين على استبيان التوافق النفسي واالجتماعي 

 (:13)استخالص النتائج كما في الجدول رقم 
 :(16)جدول رقم 

 التوافق النفسي فييوضح المتوسط الحسابي ألفراد العّينة 
المتوسط الحسابي  المجموع الفقرات الرقم

 لكل فقرة
1 
 

 1،2 52 .أشعر بأن قدراتي ال تؤهلني ألي عمل

 1،22 53 .أشعر بأني غير راض عن نفسي 2
 1،5 45 .أشعر بأني أقل قيمة من اآلخرين 3
 1،33 43 أحب العيش في حدود إمكانياتي 4
 1،5 45 .ال أستسلم بسهولة في المواقف  الصعبة 5
 2،32 22 .أشعر أن طموحاتي غير محدودة 6
 1،5 45 .أشعر بالضيق من حين آلخر 7
 1،33 43 .أحيانا أكون سريع االنفعال 8



 

 

 1،2 54 .عن حلول المشكالت التي تواجهني أبحث 9
 1،12 35 .أحس بالضيق عندما أكون في المنزل 10
 1،43 43 .أفهم شعور اآلخرين نحو إصابتي بالمرض 11
 1،52 42 .أكره بعض التصرفات وأقوم بها 12
 2،33 21 .أغضب بسرعة 13
أتصور أن السبب األكبر لمرض السكري  14

 .هو وراثي 
52 1،23 

 1،22 53 .أحلم أحالما مزعجة 15
 1،32 54 .أشعر بثقتي في نفسي 16
 2،32 22 .أضع أهدافا تتناسب مع قدراتي 17
 2،53 22 .ينقصني الشعور بالمسؤولية 18
 2،22 22 .أحترم نفسي 19
 1،23 42 .أشعر أني شخص له فائدة في الحياة 20
 2،32 22 أشعر بالرضا في حياتي 21
ر ردة فعلي أثناء انخفاض نسبية أتجنب أثا 22

 .خالل تمرين الرياضة السكر في الدم
42 1،23 

 2،33 23 .أقاوم اإلفراط في األكل عندما أكون قلقا 23
 1،3 32 .أشعر بالقلق والتوتر 24
 2،1 23 أشعر بالقلق عندما ترتفع نسبة السكر لدي 25
أفضل تناول األطعمة السكرية عن غيرها  26

 .األخرى من األطعمة
52 1،22 

 1،23 52أتناقش مع طبيبي فيما يتعلق بمضاعفات  27



 

 

 .المرض
 1،33 43 .أضع أهدافا تتناسب مع قدراتي  28
 2،32 21 .أحس أن حياتي تنقصها البهجة 29
أحتاج إلى برنامج غذائي يفيدني في  30

 التعامل مع المرض
22 2،2 

 1،22 1232 المتوسط الحسابي للتوافق النفسي 
 

أن المتوسط الحسابي للفقرات التي كان ( 13)يتضح من خالل الجدول رقم       
 15،12،12، 14، 2،13، 2، 2، 1)متوسط حسابها أكثر من المتوسط هي رقم 

، بحيث قدر متوسطها (33، 22، 22، 22، 25، 23، 22، 21، 23، 12،
، 2,32، 1,22،  2,33،1,23، 1,2، 2,32، 1,22، 1,2)الحسابي على الترتيب 

2,53 ,2,22 ،1,23  ،2,32 ،1,23 ،2,33  ،2,1 ،1,22 ،1,23 2,32  ،
 .  وهذا يدل على أن الراشدين يتمتعون بدرجة مقبولة من التوافق النفسي ( . 2,2
( 12، 2، 5، 3) وأن الفقرات التي كان متوسط حسابها في المتوسط هي رقم      

، وهذا يدل ( 1,5،1,52، 1,5، 1,5) بحيث قدر متوسط حسابها على الترتيب 
 .  على أن الراشدين يتمتعون بتوافق نفسي مقبول نوعا ما 

ن الفقرات التي كان متوسط حسابها أقل من المتوسط هي رقم  ، 13، 2، 2، 4) وا 
، 1,33، 1,33) ، بحيث قدر متوسط حسابها على الترتيب (22، 24، 12، 11
وهذا يدل على أن األفراد الراشدين ، ( 1,33،  1,3، 1,32، 1,43، 1,12، 1,2

 .المصابين بالداء السكري يعانون من سوء توافق نفسي 
أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد ( 13)كما يتضح من خالل الجدول رقم       

وهو أكثر قليال من المتوسط الذي ( 1,22: )العينة على بعد التوافق النفسي يقدر بـ
لى أن األفراد الراشدين يتمتعون بدرجة مقبولة من التوافق وهذا يدل ع 1,5يقدر بـ 
 . النفسي 

 :الفرضية الثانية  نتائج عرض - 2



 

 

الفرضية الثانية على أن الراشد المصاب بالداء السكري يتمتع بتوافق  تنص
 .  اجتماعي

وللتحقق من صحة الفرضية فقد تم حساب المتوسط الحسابي الستجابات الراشدين 
ن التوافق النفسي واالجتماعي في بعد التوافق االجتماعي وتم استخالص على استبيا

 (.11)النتائج كما في الجدول رقم 
 :(11)جدول رقم 

 يوضح المتوسط الحسابي ألفراد العينة في التوافق االجتماعي 
الدرجة  الفقرات الرقم

 الكلية
المتوسط الحسابي 

 لكل فقرة
1 
 

 1،53 42 .معهم أستمتع بمعرفة اآلخرين والجلوس 

 1،5 45 .أتعامل بإيجابية مع اآلخرين  2
أتمنى أن أقضي معظم أوقات فراغي مع  3

 .أسرتي 
42 1،52 

أقوم بالنشاطات التي أستمتع بها في نفس  4
 .الوقت الذي أعتني فيه بمرض السكري

44 1،42 

 2 23 .أحترم آراء اآلخرين – 5
 أشعر بعدم قدرتي على القيام بعمل – 6

 .تطوعي يخدم المجتمع
42 1،53 

أجد متعة في تبادل الزيارات مع  – 7
 .األصدقاء واآلخرين

43 1،33 

أفتقد للثقة و االحترام من قبل الذين  – 8
 .أحسهم ليسوا موضع ثقة

41 1،32 



 

 

أشعر بعدم قدرتي على مساعدة اآلخرين  9
 .ولو ببعض األمور البسيطة

53 1،22 

 1،42 44 .دث أمام الجماهيرأجد صعوبة في التح – 10
أعتمد على نفسي في القيام بأموري  – 11

 .الشخصية 
51 1،2 

 1،2 52 . أحسن لمن أساء إلي 12
أعتذر لزميلي إذا تأخرت عن الموعد  13

 .المحدد
 

23 2،1 

أتجنب األشياء غير السارة التي تصدر  – 14
 .من اآلخرين

32 1،23 

ية المجتمع أشعر بالمسؤولية تجاه تنم – 15
 .مثل كل مواطن

23 2،1 

 1،23 55 .أفشل في تكوين صداقات بسهولة 16
أستمتع بقضاء وقت طيب أثناء  – 17

 .المناسبات والحفالت اإلجتماعية
42 1،4 

 1،12 35 .أشارك أسرتي في أحزانها وأفراحها 18
 1،5 45 .أعاني الكثير من المشاكل داخل األسرة – 19
ثر السكري عل حياتي مع أتحدث على أ – 20

 .األسرة واألصدقاء
52 1،22 

 1،32 32 .أحاول أن ال أبالغ في إرضاء اآلخرين – 21
 2،2 22 .يصعب علي إخبار عما في نفسي – 22



 

 

 1،22 442 المتوسط الحسابي للتوافق االجتماعي
أن المتوسط الحسابي للفقرات التي كان متوسط ( 12)يتضح من خالل الجدول رقم  

، ( 22، 12،23، 15، 12،13، 11، 2، 5)حسابها أكثر من المتوسط هي رقم 
،  2,1،2,1، 1,2، 1,2، 1,22، 2)بحيث قدر متوسطها الحسابي على الترتيب 

وهذا يدل على أن الراشدين المصابين بالداء السكري  (. 2,2، 1,22، 1,23
 .  يتمتعون بدرجة مقبولة من التوافق اإلجتماعي 

ن الفقرات (  2،12، 3، 2، 1) التي كان متوسط حسابها في المتوسط هي رقم  وا 
، وهذا ( 1,52،1,53،1,5، 1,5، 1,53) بحيث قدر متوسط حسابها على الترتيب 

 .  يدل على أن الراشدين يتمتعون بتوافق اجتماعي  مقبول نوعا ما 
، 13 ،2، 2، 4) وأن الفقرات التي كان متوسط حسابها أقل من المتوسط هي رقم 

، 1,33، 1,42) ، بحيث قدر متوسط حسابها على الترتيب (21، 12، 12، 14
،وهذا يدل على أن األفراد الراشدين ( 1,32، 1,12، 1,4، 1,23، 1,42، 1,32

 . المصابين بداء السكري يعانون من سوء توافق إجتماعي 
اد أن المتوسط الحسابي الستجابات أفر ( 11)كما يتضح من خالل الجدول رقم 

وهو أكثر قليال من المتوسط (1,22: )العينة على بعد التوافق االجتماعي يقدر بـ
وهذا يدل على أن األفراد الراشدين يتمتعون بدرجة مقبولة من  1,5: الذي يقدر بـ

 .التوافق االجتماعي
 
 
 

 :  فرضيات البحثالنتائج في ضوء  مناقشة: ثانيا 
 : مناقشة نتائج الفرضية األولى - 1
تبين أن الفرضية األولى قد  (13)طالقا من النتائج الموضحة في الجدول رقم ان

أغلبية أفراد العينة يتمتعون بتوافق نفسي مقبول بمتوسط حسابي   تحققت حيث أن
وذلك بإحساس الراشد بقيمته الذاتية وحسن تقدير اآلخرين له ( 1,22: )يقدر ب 

جهة المواقف الصعبة والبحث عن وذلك باالعتماد على النفس والرضا عنها وموا



 

 

حلول لمواجهتها وذلك يعطيه القدرة والشجاعة لتوجيه سلوكياته في الحياة بواقعية 
أشعر ( " 23)، والفقرة رقم " أحترم نفسي ( " 12)وما يؤكد ذلك الفقرة رقم . وحرية 

. " أشعر بالرضا في حياتي ( " 21)، والفقرة رقم " أني شخص له فائدة في الحياة 
التهميش في دراسته ( 1222)وهذه النتائج جاءت متفقة مع دراسة جابر عبد الحميد 

للعالقة بين تقبل الذات والتوافق النفسي، أي كلما كان تقبل الفرد لذاته زاد التوافق 
النفسي لديه وبالتالي الرضا عن النفس والشعور باألمن واالستقرار النفسي ومن ثم 

 . كير القدرة على العطاء والتف
إن الراشد المصاب بالداء السكري يواجه العقبات والضغوطات ويجد حلوال من    

فتحقيق التوافق ضرورة البد منها سواء على المستوى النفسي الذي . أجل االنسجام 
يتمثل في تحقيق االتزان مع الذات والذي يظهر في قدرة الراشد على مواجهة المرض 

(  22)وافق جيد ، ويتضح ذلك من خالل الفقرة رقم والتغلب عليه من أجل تحقيق ت
أتجنب أثار ردة فعلي أثناء انخفاض نسبة السكر في الدم خالل تمرين الرياضية ، " 

، والفقرة رقم "أتناقش مع طبيبي فيما يتعلق بمضاعفات المرض ( " 22)والفقرة رقم 
وهذه النتائج .  "أحتاج إلى برنامج غذائي يفيدني في التعامل مع المرض ( " 33)

التي أكدت أن الفرد في حالة المرض ( 1222)جاءت متفقة مع دراسة الشحومي 
تزداد حاجته للتوافق الشخصي حتى يحدث االتزان في شخصيته ، وهذا لن يحدث 
إال إذا كان الفرد راضيا عن ذاته متقبال لها ولديه القدرة على تحمل المواقف 

 (223، ص2616مقبل، ) افق الشخصي اإلحباطية ، وهكذا يصل إلى التو 
ومن خالل الدراسات التي استنتجناها في مناقشتنا للفرضية االولي نقول أن الفرضية 

 .                                                                                            األولى قد تحققت 
 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية - 2
تبين أن الفرضية األولى قد  (12)طالقا من النتائج الموضحة في الجدول رقم ان 

أغلبية أفراد العينة يتمتعون بتوافق اجتماعي مقبول بمتوسط حسابي  تحققت حيث أن
 ( . 1,22: )يقدر ب

فالراشد المتوافق إجتماعيا يتميز باإلتزان من خالل تكوين عالقة منسجمة مع األسرة 
حساسه باإلنتماء إلى المجتمع و التفاعل المستمر واإللتزام ومع البيئة اإلج تماعية ، وا 



 

 

ويتمثل ذلك في الفقرة رقم . بالمعايير والقوانين التي تفرضها البيئة التي  يعيش فيها 
أتجنب (" 14)، والفقرة رقم "أعتذر لزميلي إذا تأخرت عنة الموعد المحدد ( " 13)

أشعر بالمسؤولية ( " 15)،و الفقرة "األخرين األشياء غير السارة التي تصدر من 
أشارك أسرتي في أحزانها ( "12)، والفقرة رقم " تجاه تنمية المجتمع مثل كل مواطن 

أتحدث على أثر السكري على حياتي مع األسرة و ("  23)، والفقرة رقم "وأفراحها 
هاشمي وهذه النتائج جاءت متفقة مع دراسة عبد الحميد محمد ال". االصدقاء 

الذي يؤكد على أن التكوين االجتماعي ليحدث فراغ نفسي أو خواء ( 1222)
نما هو محصل عاملين  الفرد اإلنساني ذاته وقيمته ومافيه البيئة : اجتماعي وا 

 (.14ص،2669عنو، دون سنة، ) المحيطة ومافيها من مؤثرات ثنائية واجتماعية 
اوز المرض لتعويض هذا النقص ، وعليه فإن الراشد المصاب بالداء يسعى إلى تج

يمانه بقدرته وكيفية معاملة اآلخرين له ،  إال أن هذا يرتكز على مدى تقبله للمرض وا 
وذلك لتحقيق أقصى درجة من التوافق ، فهو يعمل جاهد إلى تحقيق مكانه اجتماعية 
، وذلك ضنا منه ضمان تقبل من طرف اآلخرين والشعور باالنتماء لمجتمع العاديين 

، وميله للمناقشة حتى يقارن ذاته مع اآلخرين ، ويحاول التفوق عليهم ليشعر 
بالمسؤولية االجتماعية أن له دور في المجتمع وأنه قادر على مساعدة اآلخرين 

أستمتع بمعرفة (" 1)والمشاركة في األنشطة االجتماعية ويتمثل ذلك في الفقرة رقم 
، والفقرة " أتعامل بإيجابية مع األخرين ( " 2)، والفقرة رقم " اآلخرين والجلوس معهم

 ( "4)،  والفقرة رقم "أجد متعة في تبادل الزيارات مع األصدقاء واألخرين(" 2)رقم 
، "أقوم بالنشاطات التي أستمتع بها في نفس الوقت الذي أعتني فيه بمرض السكري"

 " الت اإلجتماعيةأستمتع بقضاء وقت طيب أثناء المناسبات والحف" (12) والفقرة رقم
أن إدماج ( 1221)وتتفق هذه النتائج مع ماتوصل إليه رجب رجي محمد سنة 

جتماعيا حيث يعمل على إعداد المعوق ليعيش بين  وتأهيل المعوق حركيا ونفسيا وا 
أفراد مجتمعه وأسرته هو ضرورة إلعادة التوافق وتغيير إتجاهات كل من المعوق 

المطلوب لسالمة صحته النفسية ، ويشمل ذلك تعليم   وأفراد مجتمعه إلحداث التوازن
المعوق كيفية اإلستفادة من وقت الفراغ واإلنتفاع من النشاطات الترفيهية سواء فردية 

) أو جماعية ، وكذلك تشجيعه على اإلنخراط في أعمال تطوعية



 

 

ومن خالل الدراسات التي استنتجناها في مناقشتنا للفرضية ( .34،ص2669عنو،
 نية نقول أن الفرضية الثانية قد تحققت    الثا
 : مناقشة عامة - 3

انطالقا من النتائج السابقة والتي تحقق الفرضية األولى والثانية ، اتضح أن الراشد 
جماعي من خالل التفاعل  االمصاب بداء السكري قادر على تحقيق توافق نفسي وا 

الميل إلى االستقالل في  مع البيئة ومع نفسه و تجاوز صعوبات المرض مع تنمية
األسرة و االعتماد على النفس وتحقيق الذات وتقبل المرض ، فيتطلع إلى تحمل 
بعض المسؤوليات وأداء بعض األدوار االجتماعية مثل أي شخص وتحقيق توافق 
إجتماعي من خالل مسايرته للنماذج السلوكية التي تحدث في بيئته فيجد ذلك موقعا 

 .ته و يتوجه شخصيا في حياته اليومية دون مساعدة اآلخرين له ليؤكد و يحقق ذا
ترى الطالبة أن التعليم يعتبر من المصادر الداعمة ونقاط القوة لدى الفرد المصاب 
بالسكري حيث تزيد من قدرته على التحكم في نسبة السكر في الدم وبالتالي يحافظ 

 . على توازنه الصحي
يزيد مقدار النضج لدى الفرد و هذا يساعده أكثر  ترى الطالبة أن التعليم الجامعي 

في التوافق و المشاركة األسرية و اإلجتماعية ، كما أن الفرد المتعلم و غير المتعلم 
يلتزم  بأخاللقيات المجتمع و مساره للمعايير االجتماعية المقبولة والعالقات 

ليمي أو بالمرض فهي االجتماعية بين أفراد المجتمع التي ال تترتبط بالمستوى التع
 .عالقات أما أن تكون أسرية أو صداقة ترجع بالشعور و االرتياح نحو اآلخرين

يتضح من خالل نتائج أن التقدم في العمر نقطة تحدث فيها تغييرات فيزيولوجية و 
نفسية فتقل القدرات الجسمية و العقلية هذا بالنسبة للفرد غير المريض فما بالنا 

ض مزمن و خطير بمضاعفاته و مالزماته للمريض طول بمريض السكري كمر 
حياته ، فمرض السكري يزيد من ضعف القدرات الجسمية خاصة عند المرضى غير 
جتماعي أكثر  المحافظين على صحتهم ، نجد أن الراشد المتزوج لديه توافق نفسي وا 

 من الراشد المطلق و األرمل 
رض لها اإل أن زوجته تقوم بجزء كبير ألن الراشد المتزوج رغم الضغوطات التي تع  

من حمل األعباء الحياتية والمتطلبات األسرية على عكس المطلق واألرمل والذي 



 

 

كالهما فقد زوجته ولديه أبناء مع وجود أعباء حياتية ، وفي األخير يمكن القول أن 
اشد الفرضيات الفرضية األولى والثانية تحققت في فرضية عامة والتي مفادها أن الر 

جتماعي  . المصاب بداء السكري يتمتع بتوافق نفسي وا 
 : خالصة الفصل

قمنا في هذا الفصل بعرض نتائج ومناقشة لنتائج الدراسة وفي ضوء ما يتعلق 
عتمادا على  بالتوافق النفسي واإلجتماعي لدى الراشد المصاب بداء السكري وا 

 . ن فرضيات البحث البيانات المتحصل عليها تم إستخالص النتائج والتحقق م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خاتمة
يعتبر موضوع التوافق النفسي واالجتماعي من أهم المواضيع التي شغلت بال 
الباحثين والمختصين ونالت مكانة كبيرة في الصحة النفسية وتزداد دراسة هذا 

لمصابين بداء السكري الموضوع من خالل العّينة التي تناولتها وهي فئة الراشدين ا
فالراشد يحاول قدر اإلمكان . حيث تعتبر الحياة سلسلة من عمليات التوافق المستمرة

أن تكون له استجابات وسلوكات متوازنة كي يرضي بها نفسه ويرضي بها اآلخرين 
ونجاح الراشد في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي معناه حصوله . إلشباع رغباته 
نفسية التي تدل على االستقرار في شتى المجاالت األسرية والمهنية على الصحة ال

ويبقى الداء السكري بمثابة الحاجز الذي يعرقل ويهدد حياة الراشد ، لكن بتخطي .
الراشد لهذا الحاجز وتعويض النقص وتحقيق أكبر قدر من التوافق النفسي 

 .واالجتماعي لتعويض النقص الذي يشعر به الراشد 
يبقى . ع التوافق النفسي واالجتماعي موضوع واسع يتطلب البحث فيه إن موضو 

 هذا البحث مجرد محاولة للتعرف على مدى توافق الراشد نفسيا واجتماعيا وهذا ال
يتحقق إال بظروف تضمن توافقا سليما والذي يتحدد بمدى إشباع الراشد لرغباته 

قيق األهداف التي يريد الوصول النفسية ومطالبه االجتماعية رغم إصابته بالداء لتح
النفسية )إليها ، لذلك يبقى الداء السكري للراشد مرتبط بجوانب شخصية للفرد

 .والتوافق النفسي واالجتماعي( واالجتماعية
وعلى ضوء ما لوحظ خالل هذا البحث والنتائج المتحصل عليها توصلت إلى  

 . داء السكري أن هناك توافق نفسي واجتماعي لدى الراشد المصاب بال
في األخير نرجو أن تساهم هذه الدراسة ولو بقليل في إثراء معلومات الطالب 

الراشد المصاب بداء لدى الدارس لعلم النفس ولموضوع التوافق النفسي واالجتماعي 
السكري والتي تمكنه من التطرق إلى دراسات أخرى مكملة وذلك بدراسة متغيرات 

لدى الراشد المصاب بداء السكري وعالقته ببعض عديدة منها التوافق النفسي 
المهنية ، الحالة االجتماعية ، السن ، الجنس ،وعدد مرات اإلصابة ) المتغيرات
 .وهذا للوصول إلى دراسات عملية تفيدنا وتفيد المجتمع ( بالمرض 

 

 



 

 

 : التوصيات والمقترحات                            
 : التوصيات 

لت إليه الدراسة الحالية بتمتع الراشد المصاب بداء السكري بتوافق استنادا لما توص
 :نفسي واجتماعي بدرجة مقبولة وتوصي الطالبة بمايلي

العمل على تفعيل دور األخصائيين النفسيين  في عالج المشاكل النفسية  -
 . واإلجتماعية للراشدين المصابين بداء السكري 

 حية بالصحة الجسدية والنفسية للمريض اهتمام المستشفيات والمراكز الص -
تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للراشدين المصابين باألمراض المزمنة من خالل -

 . وسائل اإلعالم و المؤتمرات العلمية 
عمل برامج تدريبية في المجال الطبي والنفسي لمتابعة مرضى السكري خاصة فئة  -

داء السكري خاصة النوع المعتمد على الراشدين ألنها أكثر الفئات المصابة ب
 .األنسولين ألنه أكثر األنواع يهدد حياة األفراد

التأكيد على دور التوافق النفسي واالجتماعي من األسرة  واألصدقاء والمجتمع  -
 .وتوفير المناخ المناسب 

أن يقوم األخصائي النفسيين واالجتماعيين بالتدخل المبكر لمساعدة المريض على  -
 .قيق التوافق  النفسي واالجتماعي وتحقيق الصحة النفسية السليمة تح
ضرورة االهتمام بفئة الراشدين من كل الجوانب وعدم إهمالها ، ألن معظم   -

 .الدراسة ركزت على المراهقة و أعطتها اهتمام كبير من كل النواحي
 : المقترحات 

لمصاب بداء السكري القيام بدراسات مستقبلية حول سمات شخصية الراشد ا -
 .وكيفية تعامله مع المرض 

القيام بدراسات حول التوافق االجتماعي لدى الراشد المريض بالسكري في ضوء  -
 . عدة متغيرات 

 .القيام بدراسة حول العالج النفسي لدى مرضى السكري  -
 .دراسة القلق النفسي لدى الراشدين المصابين بالداء المزمن  -



 

 

ركة تضم المجال النفسي والمجال الطبي لدراسة االكتئاب وعالقته عمل دراسة مشت -
 (.رجال ، ونساء ) بظهور األمراض السيكوسوماتية  

اإلجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتعلق بالصحة النفسية والتي تمكن  -
 .االستفادة من نتائجها في تطوير مستوى التوافق لدى الراشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المراجع
:المراجع باللغة العربية  

 :الكتب 
 أساسيات التمريض في األمراض، ( 2331:)أبو الخير ، عبد الكريم قاسم 1 -

 . ، دار وائل للطبع ، األردن1، ط النفسية والعقلية
 1، ط اإلعاقة الجسمية واألنواع وبرامج الرعاية، ( 2335:)أبو النصر ، مدحت –2
 .مجموعة النيل العربية ، مصر ،
المدخل إلى الصحة النفسية ،( 2332:)ابو حويج ، مروان والصفدي ، عصام –3
 . ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان 1ط
 .األردن-، عمان 1، طالتوافق النفسي للمسنين، ( 2332:)أبو عوض ، سليم –4
دار أسامة للنشر والتوزيع ،  ، 1، ط الصحة النفسية،( 2332:)أبودلو ، جمال –5

 .األردن  –عمان 
، بدون طبعة ، مركز الصحة النفسية والتوافق ، (1222: )أحمد ، سهير كامل -2

 .اإلسكندرية للكتاب ، اإلسكندرية
، 1، طالطفل من الحمل إلى الرشد  ،( 2313:)إسماعيل ، محمد عماد الدين –2

 .دار الفكر ناشرون وموزعون ، عمان
، مرض السكر أسبابه ومضاعفاته وعالجه،( 2332:)الحميد ، محمد بن سعد –2
 .المملكة العربية السعودية  –جامعة الملك سعود ، الرياض  1ط
،  (نظرية جديدة)المرجع في الصحة النفسية ، (2332: )الخالدي، أديب محمد –2
 .، دار وائل للنشر والتوزيع ، األردن  3ط
، 1،ط سيكولوجية اإلبداع والشخصية، ( 2332: ) الداهري ، صالح حسن –13

 .دار صفاء للنشر والتوزيع ، األردن 
األسس النفسية  للنمو من الطفولة إلى ، ( 1222: )السيد ، فؤاد البهي  -11

 .، دار الفكر العربي ، بدون بلد   بعةدون طب، الشيخوخة 
وسيكولوجية  الصحة النفسية، ( 2331:)الشاذلي ، عبد الحميد محمد  –12

 .المكتبة الجامعية ، األزاريطة  2ط، الشخصية



 

 

اإلحصاء االستداللي المتقدم في ، (2332:)الضوي ، محسوب عبد القادر  –13
 .، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة  1، ط التربية وعلم النفس

أمراضها )مشكالت الصحة النفسية ، ( 2332: )العبيدي ، محمد جاسم  –14
 . ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  1،   ط(وعالجها

،بدون  اإلحصاء السيكولوجي التطبيقي،( 2333: )العيسوي ، عبد الرحمان  –15
 .طبعة ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 

منهجية وأساليب البحث العلمي ، ( 2332:)القاضي ، دالل والبياتي ، محمود –12
، دار الحامد للنشر  1، ط (Spssالبرنامج اإلحصائي  وتحليل البيانات باستخدام)

 .عمان  –والتوزيع ، األردن 
التوافق النفسي والمسؤولية ، ( 2332:)المرواني ، نايف محمد عايد  –12

 .، دار الفكر العربي ، القاهرة 1، ط اإلجتماعية لدى المجرمين
مناهج البحث في ،  (2313:)المينيزل ، عبد اهلل فالح والعتوم ، عنان يوسف –12

 . ، مكتبة الجامعة ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان 1، طالعلوم التربوية والنفسية 
الموجه في اإلحصاء الوصفي واالستداللي في ، ( 2332: )بوعالق ، محمد –12

دار األمل للطباعة والنشر بدون طبعة ،  ، واالجتماعية العلوم النفسية والتربوية
 الجزائر  ،والتوزيع 

،دون الصحة النفسية والسيكولوجية الشخصية، (2333: )جبل، فوزي محمد –23
 .ط،  المكتبة الجامعية ، اإلسكندرية

دون  مرض السكر الحلو والمر، ( 1222: )حسنين،عبد العزيز معتوق أحمد  –21
 .، جدة  1، سلسلة التوعية الصحية  ط
،  1،ط النفسي والتوازن الوظيفيالتوافق ،( 2332: )حشمت ، حسين أحمد  –22

 .الدار العالمية للنشر والتوزيع ، مصر 
المرجع في مناهج البحث في علم النفس ،( 2332:)دويدار ،عبد الفتاح محمد  –23

األسكندرية  –، دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة  4، طوفنيات كتابة البحث العلمي 
. 



 

 

المعاش النفسي لدى المراهقات المصابات بداء ،( 2311: )زلوف ، منيرة  -24
هومة للطباعة  ، دارالسكري المرتبط باألنسولين وأثره على مستوى التحصيل الدراسي

 .، الجزائر  والتوزيع  النشر 
،  ، منهجية العلوم االجتماعية( 2334:)سالطنية ، بلقاسم والجيالني حسان   –25

 .دار الهدى للنشر والتوزيع ، الجزائر  بدون طبعة ،
، دار النهضة العربية ، بيروت 1، ط علم نفس النمو، ( 2332:)سليم ، مريم  –22
 .لبنان -
، الشامل في المدخل إلى علم النفس ،( 2332:)سليم ، مريم والشعراني ، إلهام -22
 .لبنان  –، دار النهضة العربية ، بيروت  1ط
 (النفس جسمية)األمراض السيكوسوماتية ،( 2332: )زينب محمود  شقير، –22
 .، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1ط
، بدون طبعة ، دار الكتاب  كراسة التعليمات، ( 2333:)شقير، زينب محمود  –22

 .الحديث ، القاهرة 
 (دمعلم نفس النمو المتق)نظريات النمو ،( 2331:)عبد الرحمان ،محمد السيد  –33
 .، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة 1، ط
األمراض النفسية ،( 2332:)عبد اهلل ، جاسم محمد والمرزوقي ، محمد –31

 .، العلم واإليمان للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية 1، ط وعالقتها بمرض العصر السكر
 .د ط، مركز التنمية األسرية   ،علم نفس النمو(2332: )عجاج، سيد أحمد –32
، ديوان 2،ط مدخل إلى علم النفس المعاصر، ( 2333:)عشوي ، مصطفى  –33

 .المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
القياس والتقويم التربوي والنفسي ،( 2333:)عالم ، صالح الدين محمود  –34

 .، دار الفكر العربي ، القاهرة 1،طأساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة 
،  مرض السكر بين الصيدلي والطبيب، ( 1223):عيدروس ،عقيل حسين  -35
 .،السعودية1ط
التحليل اإلحصائي ،( 2333:)غنيم ، أحمد رفاعي وصبري، نصر محمود  – 32

 .، بدون طبعة ،دار قباء للنشر والتوزيع ، القاهرة  Spssباستخدام 



 

 

، بدون طبعة ،  التوافق الشخصي واالجتماعي،(1222:)فهمي ، مصطفى –32
 .الخزناجي للنشر ، القاهرة مكتبة 
 2،ط الصحة النفسية في المدرسة والمجتمع واألسرة،(1222:)فهمي، مصطفى –32

 .، دار الثقافة ، القاهرة 
بين )الصحة النفسية،( 2335:)محمد علي، صبره وعبد الغني ، أشرف محمد –32

 .األسكندرية  –، بدون طبعة ، دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة  (النظرية والتطبيق
، سلسلة  2، القياس النفسي وتصميم أدواته ، ط(2332: )معمرية ، بشير –43

 .منشورات الحبر تعاونية عيسات إيدير ، بني مسوس ـــ الجزائر 
أسس البحث ، ( 2332:)منسي، محمود عبد الحليم وأحمد ، سهير كامل –41

بدون طبعة ، مركز اإلسكندرية  ،العلمي في المجاالت النفسية واالجتماعية والتربوية 
 .للكتاب ، اإلسكندرية

، بدون طبعة ، قصة البوال السكري ، ( بدون سنة:)هرماني ، حامد محمد –42
 .جميع حقوق الطبع للمؤلف ،المملكة العربية السعودية

، مؤسسة 2، ط( وقاية وعالج)داء السكري ، ( 1222)وفائي ، محمد ظافر  –43
 .عالن ، الرياضالجريسي للتوزيع واإل

 :المعاجم 
، سلسلة  ، معجم مصطلحات الطب النفسيبدون سنة : الشربيني ، لطفي  -44

 .المعاجم الطبية المتخصصة ، القاهرة 
 :الرسائل الجامعية 

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته ، ( 2332: )أبوسكران ، عبد اهلل يوسف  –45
رسالة لنيل  للمعاقين حركيا في قطاع غزة ، (الخارجي –الداخلي )بمركز الضبط 

 .درجة الماجستير في علم النفس ، الجامعة اإلسالمية غزة 
أساليب المعاملة ، ( 2332:)البليهي ، عبد الرحمان بن محمد بن سليمان –42

رسالة لنيل درجة الماجستير  الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بالتوافق النفسي ،
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض  االجتماعية ،في العلوم  



 

 

 إدمان األنترنت وعالقته، ( 2313:)العصيمي ، سلطان عائض مفرح  –42
رسالة لنيل درجة االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية ،  التوافق النفسيب

 .العربية للعلوم األمنية الرياض  الماجستير في العلوم االجتماعية ، جامعة نايف
دراسة مقارنة للتوافق النفسي واالجتماعي لدى ، ( 2311:)الكحلوت ، أماني  –42

رسالة لنيل  ،في المؤسسات الخاصة في مدينة غزةأبناء العامالت وغير العامالت 
 .الجامعة اإلسالمية غزة  درجة الماجستير في علم النفس ،

االجتماعي وعالقته بالدافعية  لتوافق النفسيا، ( 2311) :بلحاج ، فروجة  –42
رسالة لنيل درجة الماجستير في  للتعلم لدى المراهق المتمدرس في التعليم الثانوي ،

 .علم النفس  المدرسي ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو 
، مذكرة  الوحدة النفسية لدى المعاق بصريا،( 2311:)بن صغير ، أسماء  –53
 .الجزائر  –شهادة الماستر في علم النفس، جامعة بسكرة  لنيل
 مصدر الضبط الصحي وعالقته بالكفاءة الذاتية، ( 2332: )عليوة ، سمية –51

 –، رسالة لنيل درجة الماجستير في علم النفس، جامعة بسكرة لدى مرضى السكري
 .الجزائر 

بقوة األنا  التوافق النفسي وعالقته ،( 2313:)مقبل ، مرفت عبد ربه عايش  –52
رسالة لنيل درجة الماجستير  ،قطاع غزة  وبعض المتغيرات لدى مرضى السكري في

 .الجامعة اإلسالمية غزة  في علم   النفس ،
االضطرابات السلوكية وعالقتها ، ( 2332:)وافي ، ليلى أحمد مصطفى  –53

رسالة لنيل درجة الماجستير  لدى األطفال الصم والمكفوفين ، التوافق النفسي بمستوى
 .غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية غزة 

 :المجالت
التوافق النفسي لدى الفتاة الجامعية ، ( 2332:)بركات، أسيا بنت علي راجح  -54

جامعة أم  ، وعالقتهابالحالة اإلجتماعية والمستوى اإلقتصادي والمعدل التراكمي
 . القرى 
التوافق الدراسي والشخصي واالجتماعي ، (2311:)راشد، محمد يوسف أحمد –55

 .، مجلة جامعة دمشق22مجلد  بعد توحيد المسارات في مملكة البحرين،



 

 

 التوافق النفسي واالجتماعي لدى المراهق المعاقبدون سنة، : عنو، عزيزة  –52
جلة البحوث والدراسات العلمية ، جامعة ، م المعاق حركيا جراء حوادث المرور

 . الجزائر 
 : مواقع االنترنت
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 : (1)ملحق رقم 
 يمثل استبيان في صورته األولية

 . التكرم بتحكيم اإلستبيان المرفق: لموضوع ا
شكل أداة قياس ميدانية يي ذوال ع بين أيديكم فقرات هذا اإلستبيانيسعدني أن أض  

التوافق النفسي : " في صورتها األولية لجمع البيانات إلجراء دراسة أكاديمية بعنوان 
 ".لدى الراشد المصاب بداء السكريواالجتماعي 
له مردود إيجابي وفعال في تطويره سيكون  بتقويم فقرات هذا اإلستبيان إن اهتماماتكم
تكرم في إبداء رأيكم في على عينة الدراسة ، لذا يرجى من سيادتكم ال قبل توزيعه
لتعديل وكتابة ا أمام كل فقرة من فقراته بوضع إشارة في المكان المناسب اإلستبيان
 :وذلك من حيث ( إن وجد)المقترح 
 .مالئمة كل فقرة لمجالها  -
 .دقة الفقرة علميا -
 .حذف أو إضافة أو تعديل -
 .من حيث الصياغة أو األسلوب  -
 .وما ترونه مناسب -

 .شاكرين لكم حسن تعاونكم وبارك اهلل فيكم 
 

                         :                                                         الطالبة
 :تحت إشراف األستاذة 
سايحي                                                                 حمالوي أسماء      

 سليمة 
                                                                                                

 
 2612/2613:السنة الجامعية 

 
 استمارة البيانات الشخصية 



 

 

 :في الخانة المناسبة ( x)الرجاء وضع 
 إن رغبت : االسم  

 :السن 
 : المهنة

  أرمل   مطلق  أعزب  متزوج : الحالة االجتماعية 
 متوسط       ابتدائي      أمي  : المستوى التعليمي 

  جامعي       ثانوي    
 سنوات  3-سنة :   عدد سنوات اإلصابة بالمرض 

  سنوات  2سنوات   4                               
  سنوات فأكثر 2                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويقصد به توافق الفرد على الصعيد الداخلي حيث :  التوافق النفسي: المجال األول 
شباع الحاجات والدوافع الداخلية والقدرة على  يتضمن السعادة والرضا عن النفس وا 

 .ضبط النفس 
الر
 قم 

ال  تقيس الفقرات 
 تقيس 

 التعديل 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

       . أشعر بأن قدراتي ال تؤهلني ألي عمل 1
     .أشعر بأني أقل قيمة من اآلخرين  2
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