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  :عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة األولى -1.6

  حالة سعاد  -أ          

 :تقديم الحالة -1
سنة ، تدرس السنة الثالثة ثانوي لديها في األسرة  18سعاد تبلغ من العمر 

كما ال يوجد أي حاالت . ق مرضية وراثية كالسكري وضغط الدمـــسواب
  .وة جيدةــمرضية مع األخ

 محور المعلومات عن المرض والحياة االجتماعية :  

  متى وكيف ظهر لديك مرض السكري ألول مرة؟ :الباحث 

  ؟)وقتاش او كيفاش جاك السكرال مرة لوال(         

ين بصح منشفاش كيفاش ووعالش سن 10جاني كي كان في عمري « :المبحوث 
   » يــــجان

  ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟ :الباحث 

  ؟)وش من نوع سكر نتاعك(        

  . » راني مع األنسولين« : المبحوث

  .ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟ :الباحث

  ؟)كيفاش حيأثر المرض في حياتك(            

   » تبدل والوحيعادي ما  normal  « :المبحوث

هل تالقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك االجتماعية بسبب  :الباحث 
  ري؟ــــــــــــــــــــالسك
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  ؟)لقيت صعوبات في حياتك  كي جاك السكر(          

   » في حياتي obstacleال ال ما يديرلي حتى « :المبحوث

  ؟هل يزعجك الحديث عن المرض أمام اآلخرين  :الباحث 

  ؟)تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس(         

  » عالش المرض عمرو ماكان حاجة يحشمو بيها jamais « :المبحوث 

 محور الوقائع النفسية:  

 ية عن حياتك؟ضهل أنت را:  لباحثا

  ؟)راكي راضية على حياتك(         

  نوعا ما :المبحوث

  مع المصابين بالسكري؟ ينهل تشعرين بالراحة عندما تكون :الباحث

  ؟)تلقاي راحتك مع لمراض كيما نتي(         

  . » مرة غير الي كانواجما يحس بال biensur   « :المبحوث 

 حقن األنسولين؟أخذ هل تشعر بالراحة عند  :الباحث 

              ؟)تحسي بالراحة كي ديري النسولين(         

  . oui :المبحوث 

  ما هو تقديرك لذالك وأنت مريض؟ :الباحث 

  ؟)كيفاش تشوفي روحك ونتي مريضة (         
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  .متوسط :المبحوث

  .هل تفكرين أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟ :الباحث 

  ؟)تحبسي لقرايا على جال المرض des foisتفكري (        

  .No.jamais :المبحوث

 محور السند االجتماعي :  

هل تشعرين أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء    : الباحث
  ؟)كي تكوني مريضةتحسي بلي كاين واحد واقف معاك  (.التعب؟

 . » toujoursايه بابا ويما « :المبحوث

 هل أنت راضية عن المساعدة المتحصل عليها؟ :الباحث 

              ؟)عاطينهالكتحسي روحك راضية من المعونة الي   (       

  نعم  :المبحوث

  هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟: الباحث 

  ؟)نتاعك عندو دور باش تبراي  l’entourageتشوفي بلي (          

  نعم  :المبحوث

  بالتعب هل هناك من تلحئين اليه لضمان راحتك؟تحس عندما  :الباحث

  ؟)كاين الي تروحي ليه أو تصيبي راحتك عندو كي تعياي ممرض(        

  . » mais c’est pas tout le tempايه « :المبحوث 

 .هل هناك من يساعدك على مختلف األحداث في حياتك ؟ :الباحث
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     ؟)كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك(       

  . » أختي لينا surtoutكاين و« :المبحوث

 :تحليل المقابلة للحالة األولى-2

سنوات ،والنوع السكري عندها  10سعاد أصيبت بمرض السكري لما كان في عمرها    
النوع المعتمد على األنسولين، وهي متأقلمة مع حالتها ووضعها الصحي وهذا ما 

، كما ال يؤثر المرض على "ما تبدل والوعادي  normal"اه  في قولها ـــلمسن
جتماعية اليومية وال يزعجها الحديث عن المرض أمام اآلخرين وهذا ما نشاطاتها اال

، وهي راضية  عن حياتها الحالية وال ....."عالش المرض  jamais"لمسناه في قولها
، كما نرى " oui"تشرع بأي انزعاج عند أخذها حقن األنسولين وهذا ما لمسناه في قولها 

اعي هو بجانبها دائما بحيث نجد هذا في د اجتمــــــــــأن المفحوصة لديها سن
د ساعد في تحسن حالتها الصحية بحيث تقوم ــ، وهذا سنtoujourايه بابا او يما " قولها 

د االجتماعي الذي تحصلت عليه، ـــــــ، وهذا دليل عن رضاها عن السن"نعم "
 .ولكي نتأكد من هذا سوف نطبق مقياس السند االجتماعي عليها 

 : األولىمقياس السند االجتماعي للحالة عرض بيانات -3

، وعدد الرضا عن  54-27عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 
  . 36-18السند يجب ان يتراوح ما بين 

  17:عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو 
 24بـ  عدد الرضا عن السند االجتماعي لدى الحالة مقدر  
 :تحليل نتائج مقياس السند االجتماعي -4
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من خالل تحليل كمي لمقياس السند االجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد 
أشخاص كسند اجتماعي وهي راضية عن  17أي تعتمد على  17مقدر بـ 

  .و هذه القيمة تفوق المتوسط  24السند بقيمة تقدر بـ 
الجتماعية ويكثر رضاهم عن السند ااذن هي من االشخاص الذين تقل شبكتهم 

.  
  اذن من خالل تحليل دليل المقابلة ومقياس السند االجتماعي تبين أن حالة سعاد من

بين األشخاص الذين تلعب المساندة االجتماعية دورا فعاال لديهم في تحسن حالتهم 
  . الصحية 

  :عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة الثانية  -2.6

  :حالة باهية - ب  

  تقديم الحالة: 

سنة ، تدرس السنة الرابعة من التعليم المتوسط،ليس لديها  14باهية تبلغ من العمر 
نفسية في األسرة، ترتيبها كما يوجد حاالت مرضية . ي األسرة سوابق مرضية ـــف

  .هي األولى وعالقتها مع االخوة عادية: في االخوة 

  والحياة االجتماعيةمحور المعلومات عن المرض : 

  متى وكيف ظهر لديك مرض السكري ألول مرة؟ :الباحث 

  ؟)وقتاش او كيفاش جاك السكرال مرة لوال(         

   » كي مات بابا  exacteالعام الي فات أو جاني « :المبحوث 

  ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟ :الباحث 

  ؟)وش من نوع سكر نتاعك(        
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  . » األنسولين ندير في راني « : المبحوث

  .ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟ :الباحث

  ؟)كيفاش حيأثر المرض في حياتك(            

 . »كينتفكر النسولين   surtoutواهللا غير راني كارهة حياتي معاه  « :المبحوث

هل تالقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك االجتماعية بسبب  :الباحث 
  ـــــــــــــــــــري؟السكـ

  ؟)لقيت صعوبات في حياتك  كي جاك السكر(          

   بزاف  :المبحوث

  هل يزعجك الحديث عن المرض أمام اآلخرين ؟ :الباحث 

  ؟)تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس(         

 الال  :المبحوث 

 محور الوقائع النفسية:  

 ية عن حياتك؟ضهل أنت را:  لباحثا

  ؟)راكي راضية على حياتك(         

  نوعا ما :المبحوث

  مع المصابين بالسكري؟ ينهل تشعرين بالراحة عندما تكون :الباحث

  ؟)تلقاي راحتك مع لمراض كيما نتي(         

  . »منين ذاك ايه أو ساعات الال نرتاح كي نكون وحدي« :المبحوث 
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 األنسولين؟حقن أخذ هل تشعر بالراحة عند  :الباحث 

              ؟)تحسي بالراحة كي ديري النسولين(         

 بزاف عليا كرهت toujoursبصح  واش من راحة كون جا يوم واحد باالك« :المبحوث 
. «     

  ما هو تقديرك لذالك وأنت مريض؟ :الباحث 

  ؟)كيفاش تشوفي روحك ونتي مريضة (         

  .متوسط :المبحوث

  .هل تفكرين أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟ :الباحث 

  ؟)تحبسي لقرايا على جال المرض des foisتفكري (        

  الال :المبحوث

 محور السند االجتماعي :  

هل تشعرين أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء    : الباحث
  ؟)وني مريضةتحسي بلي كاين واحد واقف معاك كي تك (.التعب؟

 .ماما :المبحوث

 هل أنت راضية عن المساعدة المتحصل عليها؟ :الباحث 

              ؟)تحسي روحك راضية من المعونة الي عاطينهالك  (       

  .أحيانا :المبحوث

  هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟: الباحث 
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  ؟)نتاعك عندو دور باش تبراي  l’entourageتشوفي بلي (          

  نعم  :المبحوث

  عندما تحس بالتعب هل هناك من تلحئين اليه لضمان راحتك؟ :الباحث

  ؟)كاين الي تروحي ليه أو تصيبي راحتك عندو كي تعياي ممرض(        

  . » bienايه نروح عند جدة أو خاالتي نحس روحي « :المبحوث 

 .يساعدك على مختلف األحداث في حياتك ؟ هل هناك من :الباحث

     ؟)كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك(       

  . » ماما أو جدة أو خوالي أوخاالتي أو صحبتي مريمكاين « :المبحوث

 :تحليل المقابلة للحالة الثانية-5

وهي مصابة  باهية أصيبت بمرض السكري السنة الماضية لما توفي أباها،   
ري المعتمد على األنسولين وهي متأقلمة مع مرضها ةهذا ما ظهر في ـــــــبالسك
كي نتفكر االنسيولين ، كما  surtouي كارهة حياتي معاه ـــــواهللا غي ران"قولها

،بايهة راضية نوعا ما عن "بزاف"تالقي صعوبة كبيرة مع المرض ويظهر هذا في قولها 
واش من "عجة ألخذها لحقن األنسولين وهذا ما لمسناه في قولها حياتها ، كما أنها منز

،وهي احيانا " ماما"، كما يوجد هناك أشخاص بجانبها يظهر هذا في قولها ...."راحة 
  .راضية على السند االجتماعي وأحيانا اخرى ال 

 تعتمد باهية على مساندة مجموعة السند االجتماعي لمواجهة مختلف األحداث في حياتها
ولكي نتأكد من رضاها عن السند االجتماعي .."كاين ماما أو جدة :"ويظهر هذا في قولها

  .سوف نطبق عليها مقياس السند االجتماعي
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 :عرض بيانات مقياس السند االجتماعي للحالة الثانية -6

، وعدد الرضا عن  54-27عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 
  . 36-18ان يتراوح ما بين السند يجب 

  10:عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو 
  29عدد الرضا عن السند االجتماعي لدى الحالة مقدر بـ  
 :تحليل نتائج مقياس السند االجتماعي -7

من خالل تحليل كمي لمقياس السند االجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد 
اص كسند اجتماعي وهي راضية عن خأش 10عتمد على أي ت 10مقدر بـ 

  .و هذه القيمة تفوق المتوسط  29السند بقيمة تقدر بـ 
هي من االشخاص الذين تقل شبكتهم أالجتماعية ويكثر رضاهم عن السند  اذن

.  
 تتمتع  من خالل تحليل  دليل المقابلة ومقياس السند ااجتماعي تبين ان حالة باهية

 .بمساند اجتماعية تساعدها على تخفيف معاناتها المرضية 

  :عرص بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة الثالثة -3.6

  : حالة كريم  - ج 

  :تقديم الحالة -1

سنة ، تدرس السنة الثالثة ثانوي ،ليس لديه أي سوابق  18كريم يبلغ من العمر 
ضية نفسية في األسرة، ترتيبه في االخوة كماال يوجد حاالت مر. مرضية في  األسرة

  .هو الثاني وعالقتها مع االخوة جيدة: 

 محور المعلومات عن المرض والحياة االجتماعية :  
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  متى وكيف ظهر لديك مرض السكري ألول مرة؟ :الباحث 

  ؟)وقتاش او كيفاش جاك السكرال مرة لوال(         

   » قالولي من السمانة بزافملي جاني  ans 5عندو كاش  « :المبحوث 

  ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟ :الباحث 

  ؟)وش من نوع سكر نتاعك(        

  . «  dépendant insuline »: المبحوث

  .ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟ :الباحث

  ؟)كيفاش حيأثر المرض في حياتك(            

 . »ير سلبي نورمال ماعندو حتى تأث « :المبحوث

هل تالقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك االجتماعية بسبب  :الباحث 
  السكــــــــــــــــــــري؟

  ؟)لقيت صعوبات في حياتك  كي جاك السكر(          

     » ساعات برك « :المبحوث

  هل يزعجك الحديث عن المرض أمام اآلخرين ؟ :الباحث 

  ؟)كي تهدر بمرضك قدام الناس تديرونجا(         

  » قدام صحابي surtoutمنحبش نهدر عليه  « :المبحوث 

 محور الوقائع النفسية:  

 عن حياتك؟ يضهل أنت را:  لباحثا
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  ؟)راكي راضي على حياتك(         

  راضي :المبحوث

  هل تشعر بالراحة عندما تكون مع المصابين بالسكري؟ :الباحث

  ؟)راحتك مع لمراض كيما نت تلقا(         

ايه خاطر نحب نعرف كيفا شراهم عايشين مع هذا المرض أو نتعلم شوية « :المبحوث 
  . »حوايج

 حقن األنسولين؟أخذ هل تشعر بالراحة عند  :الباحث 

              ؟)تحس بالراحة كي دير النسولين(         

  نعم :المبحوث  

  ما هو تقديرك لذالك وأنت مريض؟ :الباحث  

  ؟)كيفاش تشوف روحك ونت مريض (         

  مقبول :المبحوث

  .هل تفكرين أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟ :الباحث 

  ؟)تحبس لقرايا على جال المرض des foisتفكر (        

  الال :المبحوث

 محور السند االجتماعي :  

هل تشعر أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء    : الباحث
  ؟)تحس بلي كاين واحد واقف معاك كي تكون مريض (.التعب؟
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 .  » كاين صاحبي عيسى أو ختي خديجة « :المبحوث

 هل أنت راضي عن المساعدة المتحصل عليها؟ :الباحث 

              ؟)عاطينهالكتحس روحك راضي من المعونة الي   (       

  .نعم  :المبحوث

  هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟: الباحث 

  ؟)نتاعك عندو دور باش تبراي  l’entourageتشوف بلي (          

  . »نشوف بلي عندهم دور ماشي غير فعال  «:المبحوث

  اليه لضمان راحتك؟ ئجعندما تحس بالتعب هل هناك من تل :الباحث

  ؟)كاين الي تروح ليه أو تصيب راحتك عندو كي تعيا ممرض(        

  . » كاين الدار أو كاين زوج صحابيايه « :المبحوث 

 .هل هناك من يساعدك على مختلف األحداث في حياتك ؟ :الباحث

     ؟)كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك(       

  . » بابا أو جدي  surtoutايه « :المبحوث

 :الثالثةتحليل المقابلة للحالة -2

سنوات وهو  5سنة ، أصيب بالسكري عندما كان في عمره  18كريم يبلغ من العمر 
ما  normal" مصاب النوع المعتمد باالنسولين ، متأقلم مع مرضه ، نلتمس هذا في قوله 

حتى تأثير سلبي كما ال يالقي اي صعوبة في حياته اليومية بسبب مرض السكري،  عندو
ونالحظ أن العميل ال يستطيع التكلم عن المرض خاصة امام زمالئه وهذا ما يظهر في 
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، وهو راضي عن حياته ويحب التعايش مع من هم ........."مانحبش نهدر عليه"قوله
  .....".خاطر نحب نعرف ايه"مصابين بالسكري ونجد هذا في قوله

نالحظ أن العميل لديه سند اجتماعي ويرى أن العئلة لها دور فعال في استقرار حالته 
، وهذا ما يؤكد "نشوف بلي عندهم دور ماش غير فعال " الصحية يظهر هذا في قوله

 .رضاه عن هذا السند ولكي نتأكد من هذا سوف نطبق مقياس السند االجتماعي عليه 

 

  

 :نات مقياس السند االجتماعيعرض بيا-3

، وعدد الرضا عن  54-27عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 
  . 36-18السند يجب ان يتراوح ما بين 

  14:عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو 
  31عدد الرضا عن السند االجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 
 :تحليل نتائج مقياس السند االجتماعي -4

من خالل تحليل كمي لمقياس السند االجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد 
أشخاص كسند اجتماعي وهو راضي عن  14أي تعتمد على  14مقدر بـ 

  .وهي قيمة مرتفعة 31السند بقيمة تقدر بـ 
  .م عن السند كريم  من االشخاص الذين تقل شبكتهم أالجتماعية ويكثر رضاه

  وبالتالي فهو راض جدا عن السند
  من خالل تحليل  دليل المقابلة ومقياس السند االجتماعي تبين ان حالة كريم من بين

 .االشخاص الذي تلعب المساندة االجتماعية دورا مهما لديه

  :عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة الرابعة  -4.6
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  :حالة فاتن -د  

 :الحالة تقديم -1

سنة ، تدرس السنة االولى ثانوي، لديها في األسرة سوابق  16فاتن تبلغ من العمر 
كما يوجد لديها حاالت مرضية نفسية في األسرة بحيث تقول . مرضية مثل السكري 

: أن اباها أقدم العام الفارط على محاولة االنتحار باءت بالفشل ، ترتيبها في االخوة 
 ومع العائلة تقول أنها مرتاحة عالئقيا معم .مع االخوة جيدةهي األولى وعالقتها 

  

 محور المعلومات عن المرض والحياة االجتماعية : 

  متى وكيف ظهر لديك مرض السكري ألول مرة؟ :الباحث     

  ؟)وقتاش او كيفاش جاك السكرال مرة لوال(         

 accidentما درنا  سنين أو هو عندي مور 5ملي كان في عمري جاني « :المبحوث 
 «   

  ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟ :الباحث 

  ؟)وش من نوع سكر نتاعك(        

  . » األنسولين نوع نتاع « : المبحوث

  .ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟ :الباحث

  ؟)كيفاش حيأثر المرض في حياتك(            

 .  » c’est bonوالفت بيه  « :   المبحوث
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هل تالقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك االجتماعية بسبب  :الباحث 
  السكــــــــــــــــــــري؟

  ؟)لقيت صعوبات في حياتك  كي جاك السكر(          

   الال  :المبحوث

  هل يزعجك الحديث عن المرض أمام اآلخرين ؟ :الباحث 

  ؟)تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس(         

  ساعات  :المبحوث 

 محور الوقائع النفسية:  

 ية عن حياتك؟ضهل أنت را:  لباحثا

  ؟)راكي راضية على حياتك(         

  نوعا ما :المبحوث

  مع المصابين بالسكري؟ ينهل تشعرين بالراحة عندما تكون :الباحث

  ؟)تلقاي راحتك مع لمراض كيما نتي(         

  . »مشي شرط« :المبحوث 

 حقن األنسولين؟أخذ هل تشعر بالراحة عند  :الباحث 

              ؟)تحسي بالراحة كي ديري النسولين(         

      .بزاف :المبحوث 

  ما هو تقديرك لذالك وأنت مريض؟ :الباحث 
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  ؟)كيفاش تشوف روحك ونت مريض(         

  .متوسط :المبحوث

  .؟هل تفكرين أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك :الباحث 

  ؟)تحبسي لقرايا على جال المرض des foisتفكري (        

 الال :المبحوث

 

  

 محور السند االجتماعي :  

هل تشعرين أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء    : الباحث
  ؟)تحسي بلي كاين واحد واقف معاك كي تكوني مريضة (.التعب؟

   »والديا ايه بزاف بزاف «   :المبحوث

 هل أنت راضية عن المساعدة المتحصل عليها؟ :الباحث 

              ؟)تحسي روحك راضية من المعونة الي عاطينهالك  (       

  .نعم :المبحوث

  هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟: الباحث 

  ؟)دور باش تبراي نتاعك عندو  l’entourageتشوفي بلي (          

  .  »دور بزاف كبير  biensur « :المبحوث

  عندما تحس بالتعب هل هناك من تلحئين اليه لضمان راحتك؟ :الباحث
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  ؟)كاين الي تروحي ليه أو تصيبي راحتك عندو كي تعياي ممرض(        

  . »عند عمتي وال نكونكتي مع صحبتي راويا « :المبحوث 

 .على مختلف األحداث في حياتك ؟ هل هناك من يساعدك :الباحث

     ؟)كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك(       

 . » جدة زوليخة  surtoutأو  biensurكاين « :المبحوث

 

  

 :الرابعةتحليل المقابلة للحالة -2

مرة عندما كان في  ألول أمرض السكري سنة ظهر لديها  18فاتن تبلغ من العمر    
  .آنذاك  اسنوات وبالضبط عندما حدث لها حادث وكانت العميلة رفقة عمته 5عمرها 

فاتن مصابة بالسكري المعتمد على االنسولين ، وال يؤثر المرض على حاالتها اليومية 
وهي راضية نوعا ما عن حياتها وال ،" c’est bonوالفت بيه " وهذا ما لمسناه في قولها

  ".ايه بزاف"لراحة إال عند أخذها لحقن االنسولين وهذا ما لمسناه في قولهاتشعر با

له دور فعال في حياتها وهي راضية عنه ولكي نستطيع  سند االجتماعيتتمتع العميلة ب 
  .سوف نطبق عليها مقياس السند االجتماعيالتاكد من هذا سوف 

 :عرض بيانات مقياس السند االجتماعي للحالة -3

، وعدد الرضا عن  54-27االجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين عدد السند 
  . 36-18السند يجب ان يتراوح ما بين 

  11:عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو 
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  29عدد الرضا عن السند االجتماعي لدى الحالة مقدر بـ  
 :تحليل نتائج مقياس السند االجتماعي -4

من خالل تحليل كمي لمقياس السند االجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد 
أشخاص كسند اجتماعي وهي راضية عن  11أي تعتمد على  11مقدر بـ 

  .مرتفعة و هذه القيمة  29السند بقيمة تقدر بـ 
  نستنج ان للحالة سند اجتماعي قليل ورضا عن السند مرتفع من خالل . 

 
 
 

  :مقابلة النصف الموجهة للحالة الخامسة عرص بيانات ال -5.6

  : حالة ياسين  - و      

  :تقديم الحالة -1

سنة ، يدرس السنة الثانية ثانوي ،ليس لديه أي سوابق  17كريم يبلغ من العمر 
: ترتيبه في االخوة  كماال يوجد حاالت عصبية نفسية في األسرة،. مرضية في  األسرة

  .باعتباره األصغر فيهم .هو الخامس وعالقتها مع االخوة جيدة

 محور المعلومات عن المرض والحياة االجتماعية : 

  متى وكيف ظهر لديك مرض السكري ألول مرة؟ :الباحث 

  ؟)وقتاش او كيفاش جاك السكرال مرة لوال(         

وقتاش أو  exacteبصح واهللا ما نشفى    primaireملي كونت نقرى في « :المبحوث 
   » كيفاش جاني 
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  ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟ :الباحث 

  ؟)وش من نوع سكر نتاعك(        

  .  » ندير النسولين « : المبحوث

  .ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟ :الباحث

  ؟)كيفاش حيأثر المرض في حياتك(            

 . »والفنا  ورمالن « :المبحوث

هل تالقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك االجتماعية بسبب  :الباحث 
  السكــــــــــــــــــــري؟

  ؟)لقيت صعوبات في حياتك  كي جاك السكر(          

   الال  :المبحوث

  هل يزعجك الحديث عن المرض أمام اآلخرين ؟ :الباحث 

  ؟)كي تهدر بمرضك قدام الناس تديرونجا(         

  الال :المبحوث 

 محور الوقائع النفسية:  

 عن حياتك؟ يضهل أنت را:  لباحثا

  ؟)راكي راضي على حياتك(         

  راضي :المبحوث

  هل تشعرين بالراحة عندما تكون مع المصابين بالسكري؟ :الباحث
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  ؟)تلقا راحتك مع لمراض كيما نت(         

  .  »ماشي شرط « :المبحوث 

 حقن األنسولين؟أخذ هل تشعر بالراحة عند  :الباحث 

              ؟)تحس بالراحة كي دير النسولين(         

  » بزاف نرتاح  «  :المبحوث  

  ما هو تقديرك لذالك وأنت مريض؟ :الباحث  

  ؟)كيفاش تشوف روحك ونت مريضة (         

  .متوسط :المبحوث

  .أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟ رهل تفك :الباحث 

  ؟)تحبس لقرايا على جال المرض des foisتفكر (        

  الال :المبحوث

 محور السند االجتماعي :  

هل تشعر أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء    : الباحث
  ؟)تحس بلي كاين واحد واقف معاك كي تكون مريض (.التعب؟

 . » او خاوتي mes parentsكاين  biensur « :وثالمبح

 هل أنت راضي عن المساعدة المتحصل عليها؟ :الباحث 

              ؟)تحس روحك راضي من المعونة الي عاطينهالك  (       

  .  » راضي جدا « :المبحوث
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  هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟: الباحث 

  ؟)نتاعك عندو دور باش تبرا  l’entourageتشوف بلي (          

  . »  كبيرة  importanceكيمدولي   surtout «:المبحوث

  اليه لضمان راحتك؟ أجعندما تحس بالتعب هل هناك من تل :الباحث

  ؟)ممرض كاين الي تروح ليه أو تصيب راحتك عندو كي تعيا(        

  . » أو دار جدي كامل كاين عمي الصغي« :المبحوث 

 .هل هناك من يساعدك على مختلف األحداث في حياتك ؟ :الباحث

     ؟)كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك(       

  . »  كاين ماما بزاف أو جدة أو أختي أنيسةايه « :المبحوث

 :تحليل المقابلة للحالة الخامسة -2

أصيب بالسكري عندما كان يدرس في االبتدائي  يعاني  سنة ، 17ياسين يبلغ من العمر 
من السكري المعتمد باالنسولين ، ال يرى ياسين اي ازغاج أو صعوبة في التعايش مع 

وهو راض عن حياته ويشعر  والفنا  normal" مرض السكري وهذا ما يظهر في قوله 
ولكي .بالراحة عند أخذه لحقن االنسولين كما يتمتع بالسند االجتماعي وهو راض جدا عنه

  .يتأكد من قولنا هذا طبقنا مقياس السند االجتماعي على الحالة 

 :عرض بيانات مقياس السند االجتماعي-3

، وعدد الرضا عن  54-27عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 
  . 36-18السند يجب ان يتراوح ما بين 

  16:عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو 
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  30عدد الرضا عن السند االجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 
 :تحليل نتائج مقياس السند االجتماعي -4

لة سند متواجد من خالل تحليل كمي لمقياس السند االجتماعي اتضح أن للحا
أشخاص كسند اجتماعي وهو راضي عن  16أي تعتمد على  16مقدر بـ 

  .وهي قيمة مرتفعة 30السند بقيمة تقدر بـ 
 اذن الحالة بالرغم من قلة سندها االجتماعي اال أن الرضا عنه مرتفعة . 

  

 

لسادسة                                 عرص بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة ا -6.6

  : حالة خالد  - ه     

  :تقديم الحالة -1

سنة ، يدرس السنة االولى جامعي لغة ألمانيا ، لديه سوابق  20خالد يبلغ من العمر 
وال يوجد لديه اي حاالت عصبية . مرضية في  األسرة كالسكري القلب ضغط الدم 

   .الثالث وعالقتها مع االخوة عادية: ترتيبه في االخوة  نفسية في األسرة،

 محور المعلومات عن المرض والحياة االجتماعية : 

  متى وكيف ظهر لديك مرض السكري ألول مرة؟ :الباحث 

  ؟)وقتاش او كيفاش جاك السكرال مرة لوال(         

الطبيب شهر هكذاك كنت نبول بزاف ونعرق أو كي روحت عند  3من « :المبحوث 
   » ولقيت بلي عندي السكر  les analysesمدلي 
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  ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟ :الباحث 

  ؟)وش من نوع سكر نتاعك(        

  .  »  نوع نتاع انسولين  « : المبحوث

  .ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟ :الباحث

  ؟)كيفاش حيأثر المرض في حياتك(            

 . » واهللا غير يعييني بزاف « :المبحوث

هل تالقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك االجتماعية بسبب  :الباحث 
  السكــــــــــــــــــــري؟

  ؟)لقيت صعوبات في حياتك  كي جاك السكر(          

     »الال مي نكره منو « :المبحوث

  هل يزعجك الحديث عن المرض أمام اآلخرين ؟ :الباحث 

  ؟)تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس(         

  » يأو منحبش يهدرولي عليهمنحبش نهدر عليه ايه   « :المبحوث 

 محور الوقائع النفسية:  

 عن حياتك؟ يضهل أنت را:  لباحثا

  ؟)راكي راضي على حياتك(         

  .نوعا ما  :المبحوث

  هل تشعر بالراحة عندما تكون مع المصابين بالسكري؟ :الباحث



 الفصل السادس                                                                 عرض ومناقشة النتائج
 

 
85 

  ؟)تلقا راحتك مع لمراض كيما نت(         

  . »ينكوراجيوك شوية en moinsايه « :المبحوث 

 حقن األنسولين؟أخذ هل تشعر بالراحة عند  :الباحث 

              ؟)تحس بالراحة كي دير النسولين(         

  »الال ما نحبش نديرها نتقلق منها بزاف  « :المبحوث  

  ما هو تقديرك لذالك وأنت مريض؟ :الباحث  

  ؟)كيفاش تشوف روحك ونت مريض (         

  متوسط  :المبحوث

  .أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟ رهل تفك :الباحث 

  ؟)تحبس لقرايا على جال المرض des foisتفكر (        

  الال :المبحوث

 محور السند االجتماعي :  

هل تشعر أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء    : الباحث
  ؟)تحس بلي كاين واحد واقف معاك كي تكون مريض (.التعب؟

 .  » la citéصحابي في  surtoutكاين  « :المبحوث

 هل أنت راضي عن المساعدة المتحصل عليها؟ :الباحث 

              ؟)عاطينهالكتحس روحك راضي من المعونة الي   (       

  .راضي :المبحوث
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  هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟: الباحث 

  ؟)نتاعك عندو دور باش تبرا  l’entourageتشوف بلي (          

  . » بزاف كبير   rôleايه عندهم  «:المبحوث

  ضمان راحتك؟ئ اليه لجعندما تحس بالتعب هل هناك من تل :الباحث

  ؟)راحتك عندو كي تعيا ممرض كاين الي تروح ليه أو تصيب(        

  . »  نتاوعي les parentsكاين صحابي أو « :المبحوث 

 .هل هناك من يساعدك على مختلف األحداث في حياتك ؟ :الباحث

     ؟)كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك(       

  . »  نلقى يما ربي يحفظها دايما« :المبحوث

 :السادسة تحليل المقابلة للحالة -2

ظهر لديه اول لسكري المعتمد باالنسولين ا مصاب بالداءسنة ،  20يبلغ من العمر  خالد
أشهر ، وهو غير متأقلم مع وصغيته الصحية الجديدة ،يظهر هذا في قولة  3مرة قبل 

  ".واهللا غبر يعييني بزاف"

نه لم يقتنع بضرورة األنسولين ،هذا ما يظهر في لك .نوعا ما عن حياته راض  العميل 
تمتع العميل بسند اجتماعي وهو راض عن . الال ما نحبش نديرها نتقلق منها بزاف"قوله

  .طبقنا مقياس السند االجتماعي  الدور الدي يقدمه له هذا السند ، ولكي نتأكد من هذا

 :االجتماعيعرض بيانات مقياس السند -3

، وعدد الرضا عن  54-27عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 
  . 36-18السند يجب ان يتراوح ما بين 



 الفصل السادس                                                                 عرض ومناقشة النتائج
 

 
87 

  20:عدد السند االجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو 
  28عدد الرضا عن السند االجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 

 
 :لسند االجتماعي تحليل نتائج مقياس ا-4

من خالل تحليل كمي لمقياس السند االجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد 
أشخاص كسند اجتماعي وهو راضي عن  20أي تعتمد على  20مقدر بـ 

  .28السند بقيمة تقدر بـ 
 خالد من الحاالت التي يقل فيها عدد السند االجتماغي ولكن يرتفع رضا  اذن الحالة

  .السند عنده

  :عرض النتائج التي تحصلت عليها الحاالت الستة  -7.6

  

   الحاالت                   

  مقياس  محتوى
  6الحالة    5الحالة  4الحالة  3حالة ال  2الحالة   1الحالة

  20  16  11  14  10    17  حقيقة السند المتواجد

  28  30  29  31  29  24  الرضا عن السند 
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  :تفسير النتائج المحصل عليها حسب فرضيات البحث -8.6

تم التوصل الى أن أفراد العينة راضين عن السند االجتماعي المتواجد لديهم ، اال أن  
درجة الرضا عن السند و السند الحقيقي المتواجد يختلف من حالة الى أخرى ، حيث 

، أما الحالة 24ر بـ ورضا عن السند يقد 17تحصلت الحالة األولى على سند يقدر بـ 
والحالة الثالثة و  29ودرجة الرضا عن السند بـ  10الثانية فقد قدرت درجة السند بـ 

، والحالة الرابعة  31أما درجة الرضا عن السند ب ـ  14قدرت درجة السند عندها بـ 
أما الحالة الخامسة  29والرضا عن السند  11درجة السند المتواجد حقيقة عندها هي 

وأخيرا الحالة  30ودرجة الرضا عن السند قدرت بـ 16السند عندها قدرت ب  درجة
،  28ودرجة الرضا عن السند بـ  20السادسة قدرت درجة السند المتواجد حقيقة بـ

وهي درجات كلها تفوق المتوسط هذا يعني أن الحالة تتمتع بالرضا عن السند ساعد على 
  .تحسن حالتهم الصحية وتطورها
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وسط الدرجات التي تحصلت عليها جميع الحاالت مرتفع نوعا ما بالنسبة للرضا كان مت   
وجاءت تحليالت ونتائج  SARASONوهذا من خالل تطبيق مقياس السند االجتماعي لـ 

المقابلة النصف الموجهة ونتائج المقياس لتؤكد صحة الفرضيات بالرغم من اختالف 
  .درجة السند من حالة ألخرى

ل المعطيات والتحاليل والنتائج المتحصل عليها سوءا من خالل المقابلة اذن من خال   
نقول أنه  SARASONالنصف الموجهة، أو من خالل مقياس السند االجتماعي لـ 

تحققت الفرضية القائلة أن المساندة االجتماعية تساعد المراهق المصاب بالسكري على 
    . التماثل للعالج

  


