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  ةــــــــــــــــــــــــخاتم

 مع ازدیاد ضغوط الحیاة بصفة مستمرة والسعي الدائم وراء المادیات الضروریة ، و 
كبیرة یومیا ازداد ظھور عدد من الحاالت المرضیة التي لھا طات التي تحصل بصفة بااالح

جذور نفسیة والتي نجد من بینھا السكري الذي ھو موضوع بحثنا ویسمى بالتبول السكري، 
  .البول وارتفاع نسبة السكر فیھ وفي الدم وزیادة عطش المریض  بإدراریتمیز عموما 

الذي یؤثر على تطور  باإلحباطیسمى  سیة فیتولد مافیرجع ھذا المرض الى اضطرابات ن  
شخصیة المریض ، ویزید من صراعاتھا فتتعقد أعراض المرض أو تسوء حالة المریض 
وباعتبار موضوع دراستنا السكري عند المراھق سلطنا الضوء على الدور الذي تقوم بھ 

  .المساندة االجتماعیة وأثرھا في تحسن الحالة الصحیة للمریض 

المفاھیم أو المتغیرات وتداخلھا في بعضھا البعض تبینت أھمیة ھذه  من خالل ھذه    
الدراسة المتناولة والتي من أبرزھا التعرف على المعاناة الجسدیة والنفسیة التي یعانیھا 
المراھق جراء ھذا المرض ونظرا لعدة عوامل منھا المتمثلة في خطورة ھذا المرض على 

دي في ھذا الموضوع، وھذا كلھ من أجل االجابة على النفس والجسد اعتمدت المنھج العیا
تساؤالت البحث والتأكد من تحقق الفرضیات ، وذلك باستعمال مجموعة من األدوات تتمثل 

عل عینة تحتوي على SARASONومقیاس السند االجتماعي لـ  الموجھةفي المقابلة النصف 
تباین سبب ظھور السكري  سنة ، حیث 20-14حاالت مراھقة تتراوح اعمارھم ما بین  06

  .من عینة الى أخرى إال أن عینة البحث كانت كلھا مصابة بالنوع المعتمد على األنسولین 

وفي األخیر تم التوصل الى تحقق الفرضیة الموضوعة في بدایة البحث والتي تقول ان      
  .المساندة االجتماعیة تساعد المراھق المصاب بالسكري على التماثل للعالج 

ونظرا ألھمیة ھذا الموضوع ن وتباین حاالت السكري بدایة من أسبابھا حتى سبل    
  :عالجھا یجب

االھتمام أكثر بالفئة المصابة بالداء السكري سوءا كانوا اطفاال او مراھقین أو  -
 .راشدین أو حتى كانوا شیوخا

یة اعطاء أولویة لعامل السند االجتماعي كمحفز یساعد على تحسن الحالة الصح -
 .وتطورھا 

اجراء دراسات أخرى على مرضى السكري مع ابدال حجم ونوع العینة مثال كأن  -
 .تكون الدراسة على األطفال 

اثراء الدراسات التي تبین الفرق بین الحالة النفسیة قبل االصابة بالمرض المزمن  -
 .وبعده

   .المزمنةاجراء دراسات حول دور المساندة االجتماعیة عند أصحاب األمراض  -


