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األمراض النفسیة الجسمیة أو األمراض  السیكوسوماتیة ھي أمراض یكون سببھا      

وتحدث " جسمیة "العملیات النفسیة للمریض بدال من كونھا ذات أسباب فیزیولوجیة 

نتیجة اختالل شدید ومزمن في كیمیاء الجسم بسبب ضغط  االضطرابات السیكوسوماتیة

نفسیة حادة او مستمرة ، وبالتالي ھو مرض جسمي ذا جذور نفسیة ، یظھر على شكل 

  .ردود أفعال عضویة في أحد أجھزة الجسم 

ومن بین االضطراب السیكوسوماتیة الشائعة نجد السكري ، وھو من األمراض التي     

من  نفعالیة والمواقف الحیاتیة المختلفة وتعتبر المساندة االجتماعیةتزید حدھا الضغوط اال

بحیث تلعب دورا ھاما في  –بین الحلول البدیلة التي یستعملھا الفرد في مواجھة المرض 

النفسیة  باإلمداداتللفرد تزوده  المحافظة على وحدة الجسم للفرد كما أن الشبكة االجتماعیة

واضح للمساندة االجتماعیة على صحة فھناك أثر  لنفسیة ،وذلك للمحافظة على صحتھ ا

  .البدنیة والنفسیة

حسب عھد الربیعة الفرد الذي یتمتع بمساندة اجتماعیة من اآلخرین یصبح شخصا واثقا     

من نفسھ وقادرا على المساندة االجتماعیة لآلخرین ، وأقل عرضة لالضطرابات النفسیة 

قادرا على حل مشكالتھ  تغلب على االحباطات  ، ویكون وأكثر قدرة على المقاومة وال

  .بطریقة ایجابیة سلیمة 

في  تؤثر المساندة االجتماعیة ایجابا على الصحة الجسمیة ، وھذا ما أردنا التكلم عنھ   

على  لإلجابةالسند االجتماعي صف الموجھة مقیاس نا ، حیث استعملنا المقابلة النموضوع

ولكي یكون البحث أكثر دقة وموضوعیة، احتوى على جانبین النظري التطبیقي ،  ھذا ،

  الى الفصل التمھیدي  باإلضافة

احتوى الجانب النظري على الفصل للمساندة االجتماعیة ، وفصل للمراھقة ، وفصل      

  .السكري

ة البحث ، أما الجانب التطبیقي فقد احتوى على فصلیین ، الفصل األول تصمن منھجی     

والذي تطرقنا فیھ الى المنھج المتبع في البحث، خصائص عینة البحث، مكان اجراء البحث، 
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اما الفصل الثاني تضمن عرض ومناقشة النتائج ، والذي .أدوات البحث ، وطریقة الدراسة 

تطرقنا فیھ الى عرض الحاالت الستة، ومع النتائج التي تحصلت علیھا كل الحالة من خالل 

، وأسئلة المقابلة النصف الموجھة التي " sarason:" ق كل مقیاس السند االجتماعي تطبی

حققت الفرضیة القائلة أنھ یمكن للمساندة االجتماعیة أن تساعد المراھق المصاب بالسكري 

  .على التماثل للعالج 

  .كحوصلة للبحثأووفي األخیر قدمت خاتمة كنتیجة          


