
Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 2, 2019 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 
 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 التخصصية لألبحاث والتعليم البشرية التنمية مجلة

 .م2019 أبريل ، 5 المجلد ،2 العدد

e-ISSN 2462-1730 

 مستويات السلوك الصحي  لدى المرضى المصابين بمرض السكري.

Levels of health behavior in patients with diabetes 

 د.شهرزاد نوار                       نادية بوشاللق

bchnadia2000@yahoo.fr                             chahra.nouar@yahoo.fr 

 

 

 الجزائر -ورقلة -جامعة قاصدى مرباح

 

 

 

 

 

 

 م2019-هـ 1440

mailto:bchnadia2000@yahoo.fr
mailto:chahra.nouar@yahoo.fr


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

80 
 
 

 

 

 

 

 

Abstract 

Objectives: The current study aims to identify the levels of health behavior in diabetics. As well 

as to identify the differences in diabetes patients in accordance to variables as sex, the duration of 

the disease and educational level. 

 

METHOD: To achieve the objectives of the study, a target sample of 120 individuals with diabetes 

were selected and residing in Ouargla (Algeria). Gender, social status, educational level and 

duration of illness were considered. The study used descriptive method. The Health Behavior Scale 

was designed to test the hypotheses of the study. 

 

Results: The study found an average level of health behavior in diabetics. It also found differences 

in health behavior according to sex, while differences were not statistically significant for disease 

duration and educational level. 
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 ملخص الدراسة

التعرف  مرضي السكر. و كذلكالتعّرف على مستويات السلوك الصحي لدى ايل احلالية  هتدف الدراسة:أهداف الدراسة
 علي الفروق لدي مرضي السكري حسب متغري اجلنس و مدة املرض و املستوي التعليمي. 

مصابا  مبرض السكري مقيمني مبدينة  فردا 120من قصدية تتكون عينة :لتحقيق أهداف الدراسة مت اختيار الطريقة
ومدة املرض.  اجلنس، املستوى التعليميمن حيث لدى أفراد العينة مت األخذ بعني االعتبار االختالفات  .)اجلزائر(ورقلة

 .ات الدراسةالختبار فرضيمقياس السلوك الصحي  . ومت تصميم وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االستكشايف
اىل وجود  كما توصلت  .توصلت الدراسة اىل وجود مستوى متوسط من السلوك الصحي لدى مرضي السكري النتائج:

 .ملستوي التعليميو ا املرض ةفروق يف السلوك الصحي حسب اجلنس، بينما الفروق مل تكن دالة احصائيا فيما خيص مد

 مرض السكري. -السكري -السلوك الصحي –الكلمات المفتاحية :
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 مقدمة وإشكالية الدراسة :

وامل العوامل البيولوجية املسببة للمرض يف عملية التشخيص، إذ  ظلت هذه العارتكز اهتمام األطباء لعقود طويلة على     
هي املفسرة  للصحة واملرض لوقت طويل، وهذا ما يعرف بالنموذج أحادي املنحى. لكن وبعد أن اتضح وجود عوامل 

بح األطباء ؤملة،  أصأخرى نفسية واجتماعية قد تزيد من حدة املرض وطول فرتة العالج أو ختفف من أعراض املرض امل
 (( gec,how et kimel,2005 يعتربون التغريات النفسية واالجتماعية تضيف حتديا جديدا يواجه املريض 

تضمحل  يةاجلسدية والنفسومن هنا أخذت احلدود اليت كانت العلوم الطبية تضعها حىت وقت قريب بني األمراض     
بسبب تزايد البحوث اليت انطلقت من أن العقل واجلسد البد أن يكونا مرتابطني بشكل ما. كما أن ظهور النموذج 

أحدث وثبة كبرية يف مسار هذه الدراسات ووسع جماالت البحث استنادا إىل فكرة الوحدة  ،البيولوجي النفسي االجتماعي
 يؤدي إىل اختالل اجلوانب األخرى تبعا لذلك، ،ختالل  يف جانب منهاوأن أي ا، العلمية لإلنسان يف الصحة واملرض

 Olmans etعن 54: 2008)دليلة زناد،وأصبحت العالجات الطبية تعامل اجلسد والعقل كوحدة واحدة. 
Enry,2004). 

أمراض  نلقد قاد النموذج البيولوجي النفسي االجتماعي إىل فهم أكثر عمقا جلميع ما يتعرض له اإلنسان م     
جماالت تشخيصها وعالجها،كما أنه لفت االنتباه للتعقيد اإلنساين والتباين من ووسع  ،واضطرابات جسمية أو نفسية

ول احلديث م القيم الشخصية .هذا التناينظكما أدى ايل ت  ؛ بني األفراد واجلماعات والرتكيز على أمهية األحداث العقلية
 ية واالجتماعية.النفس - تفسريه للصحة واملرض بني العوامل البيولوجيةالذي يعرف بعلم النفس الصحة جيمع يف

 ،والكلى ،وأمراض القلب ،وقد ركز هذا النموذج على األمراض العضوية السيما اخلطرية واملزمنة كالسرطانات     
ت يف الدول من حاالت الوفيا ٪70والتهاب املفاصل اليت أظهرت الدراسات املختلفة أهنا سببا يف  ،والسكري
لذلك  .(james et markes,2002 ) كما أهنا تثقل كاهل احلكومات يف مجيع الدول اليت تنشر فيها ؛املتقدمة

 Pawer et،)(2006humldeetal(، )chishlim 2003 دراسات )دراسات عديدة، من بينها  وتوصلت
al,2001،) (1974 Koch et Molner,) انعكاسات سيكولوجية واجتماعية ، إىل أن لألمراض اخلطرية واملزمنة

كما أهنا تشكل املعانات األساسية للمريض، فهذه احلالة تستوجب ضرورة االهتمام   .خطرية تتطلب العناية واالهتمام
باملضاعفات السيكولوجية واالجتماعية للمرض املصاحب له. وتوصلت الدراسات كذلك إىل أن املرض املزمن يشكل 

 )  12 :2005)حكيمة آيت حمودة، ريض جيعله مشوشا ضغطا نفسيا شديدا على امل
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ومن بني األمراض املزمنة اليت حتاول الدراسة احلالية التطرق هلا مرض السكري الذي توضح خمتلف األحباث ارتفاع      
مليون شخص  286فقد أوضحت إحصائيات االحتاد العاملي جلمعيات مرضى السكري إصابة  .عدد املصابني به كل سنة

من سكان العامل، كما  ٪ 7سنة ، أي ما يقارب  60و 20باملرض يف مجيع أحناء العامل من األشخاص البالغني بني 
مليون  440عن جتاوز الرقم  من إمجايل نفقات الرعاية الصحية العاملية، وأضاف اإلحصاء العاملي ٪ 11.6أصبح يشكل 

 .2030شخص مصاب عام 

مصاب  مليون مريض 3,5حيث أصبح يقارب  ويعترب مرض السكري من أكثر األمراض املزمنة انتشارا يف اجلزائر     
من العدد اإلمجايل لسكان اجلزائر ، وحيتل املرتبة الثانية من حيث عدد اإلصابات بعد  ٪ 10أي ما يعادل  2011سنة 
من يد مستمر إىل أن املرض يف تزاكما بينت وزارة الصحة واملعهد الوطين للصحة العمومية    .اع ضغط الدم الشرياينارتف

اهتا لعام ستصنف حسب دراسات املنظمة العاملية للصحة وترقب ، علي سبيل املثال،فاجلزائر .حيث النسبة أو التكاليف 
وتبقى النسبة (  03: 2011وزارة الصحة، ) مرض السكريضمن الدول اليت سوف يطؤها خطر كبري جراء  2025

وشاملة عن املرض   احلقيقية للمصابني بالسكري يف اجلزائر جمهولة وغامضة حلد اآلن بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة
 لكل سكان اجلزائر.

ان شخصية ف ،وان كان مرض السكري يثقل كاهل الرعاية الصحية وله دالئل خاصة على األفراد الذين يعانون منه     
منط سلوك صحي  إتباعوباإلضافة إىل عدم  ،الفرد وخصائصها يعترب من العوامل األساسية املسامهة يف اإلصابة باملرض

  من املعانات. مناسب للتخفيف

صحي عن كل نشاط يقوم به الفرد لتنمية صحته كالغذاء الصحي والنشاط الرياضي واالمتثال للتعليمات يعرب السلوك ال    
فأمناط السلوك الصحي تقوم  .(taylor,2003) الطبية ومتابعة العالج واالبتعاد عن عوامل اخلطر والسلوك املمرض

أمراض فقر و  ،ومنع حدوثها كالسرطان ،األمراضعلى اإلجراءات اليت يتخذها الفرد من أجل التعرف املبكر على حدوث 
وهذا يشتمل على أمناط السلوك اليت تبدو مالئمة من أجل احلفاظ على  .....ومرض السكري  ،األمراض املعدية و، الدم

 (.09: 2008) سامر رضوان، الصحة وتنميتها وإعادة الصحة اجلسدية 

يومية حمددة، و ذلك بغرض االستمرارية و التعايش مع املرض. و قد إدارة بيانات علي املريض احرتام فرض داء السكري 
 :Stuckey, 2014 التعايش مع السكري بالتحديات النفسية واالجتماعية.)هذا غالًبا ما يرتبط دلت بعض الدراسات انه 

2466-74  , 2013: 767-77;   Nicolucci) منط  ول الدواء ، وتعديلوتتضمن املراقبة اخلارجية مراقبة السكر اليومي ، وتنا
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احلياة ، والوقاية من مضاعفات طويلة األمد للشيخوخة ، والتعامل مع التحديات النفسية واالجتماعية املرتبطة بالعيش 
 صة.اليت تقدمها املراكز املتخصرض السكري ملدعم الالستفادة من خدمات ل بشكل مستمر التواصلمزمنة ، و  مع حالة

ى معرفتهم جتاه صحتهم احلالية واملستقبلية ، ومستو  مرضى السكريتؤدي املعتقدات اليت حيملها  املرجح أنكما  انه من 
، و من مث ( Rosenstock, 1974 : 328-35 باملرض، إىل تعديل مدى مشاركتهم يف اإلدارة الذاتية للمرض.)

. و هذا ما لصحية ااحلالة تائج ن مرض وواإلدارة الذاتية للاليت حيملها املريض حتديد التفاعل بني املعتقدات الصحية 
نموذج املعتقد الصحي الذي طوره الباحثون األمريكيون يف اخلمسينات من القرن الثالث. ويوفر هذا النموذج إطاًرا ب بعرف

 .اإلدارة الذاتية للمرض يف  أو عدم مشاركتهم املرضى مشاركةمفاهيمًيا لفهم الفوارق يف سبب 

الدراسة احلالية التعّرف على مستويات السلوك الصحي لدى عينة من املرضى املصابني مبرض  حتاولو انطالقا من هذا  
 السكري، وذلك من خالل طرح التساؤالت التالية:

 تساؤالت الدراسة:-1

 ما مستوى السلوك الصحي لدى مرضى السكري؟ .1-1
 . هل توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب اجلنس ؟1-2

 .هل توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب مدة املرض؟1-3

 . هل توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب الوضعية االجتماعية؟1-4

  فرضيات الدراسة :-2

 نتوقع وجود مستوى منخفض من السلوك الصحي لدى مرضى السكري. -1

 السكري حسب اجلنس.توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى  -2

 املرض.توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب مدة -3

 .حسب املستوي التعليميتوجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري  -4



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

85 
 
 

 تقوم الدراسة احلالية على جمموعة من األهداف املتمثلة يف :  أهداف الدراسة :  -3

 املرضى املصابني مبرض السكري. لدى*  الكشف عن مستوى السلوك الصحي 

 .و املسنوي التعليميفروق يف السلوك الصحي حسب اجلنس، مدة املرض فحص ال* 

 تتلخص أمهية البحث يف النقاط التالية:أهمية الدراسة :  -4

تتناول الدراسة احلالية مرضا مزمنا متزايد االنتشار يف اجملتمع اجلزائري يهدد خمتلف الفئات العمرية ويشكل عبئا صحيا  -
واجتماعيا واقتصاديا من خالل تعقد املضاعفات اليت يطرحها على املستوى اجلسدي، والتداعيات اليت يفرزها على 

ة  أيضا أن تسلط الضوء على السلوك الصحي املتبع من طرف مرضى املستويني النفسي واالجتماعي. وحتاول الدراس
 السكري إلبراز خصوصيته ومدى تأثره بعوامل الشخصية ومساهتا 

تكمن أمهية الدراسة التطبيقية أيضا يف حماولتها القرتاح أداة مناسبة لقياس السلوك الصحي لدى مرضى السكري كما   -
 االكلنيكي.ميكن االستفادة منها يف جمال العمل 

 حدود الدراسة : -5

مصابا مبرض السكري من البالغني يرتاوح سنهم  120أجريت الدراسة على عينة متكونة من  . الحدود البشرية:5-1
 سنة، وخيتلفون حسب اجلنس ومدة املرض والوضعية االجتماعية. 55و 20بني 

ي الستشفائية حممد بوضياف )مصلحة الطب الداخلأجريت الدراسة مبدينة ورقلة، باملؤسسة ا. الحدود المكانية :5-2
 و وحدة بيت السكري( .

أجريت الدراسة من الفرتة املمتدة بني شهري جانفي ومارس من املوسم اجلامعي  . الحدود الزمنية :5-3
2014/2015. 
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 التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة : -6

السلوك الصحي بأنه السلوك الذي يقوم به األفراد  (,2003Taylor) يعرف تايلور . السلوك الصحي:6-1
السلوك الصحي على أنه مفهوم جامع ألمناط (Ferber, 1979) للحفاظ على صحتهم وتنميتها، كما يعرف فريبر 

 .,Ferber, 1979)10 ( السلوك واملواقف كلها القائمة على الصحة واملرض وعلى استخدام اخلدمات الطبية 

  يفرتض أن يتبعه مريض السكري لتجنب مضاعفات املرضااللتزام الذي والسلوك الصحي يف الدراسة احلالية هو    
 كااللتزام بالعالج وإتباع التعليمات الطبية وإجراءات السلوك الوقائي. 

ن طرف الباحثة مقياس السلوك الصحي املعد م الدرجة اليت يتحصل عليها الفرد يفويعرف السلوك الصحي إجرائيا بأنه    
 هلذا الغرض.

ورد يف الدليل التشخيصي أن مرض السكري هو احد االضطرابات اجلسمية احلقيقية اليت . مرض السكري : 6-2
 : DSM III- R, 1987) اتساهم العوامل السيكولوجية بدور هام  يف بداية اإلصابة هبا أو يف تفاقم احلالة املرضية للفرد 

12)   

 : األمي، مستوي ابتدائي، مستوي املتوسط، املستوي الثانوي، و اجلامعي المستوي التعليمي 6-3

 فما فوق 10-5من  مدة المرض 6-4

  الجانب التطبيقي للدراسة :  -7

 اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي االستكشايف. المنهج المتبع في الدراسة : .7-1

 الدراسة النهائية عينة العينة القصدية، وتكونت طريقة على العينة أفراد اختيار يف اعتمدت الباحثة  عينة الدراسة:.7-2
 سنة. 55و 20أنثى يرتاوح سنهم بني  69و ذكرا  51مريضا مصابا بالسكري منهم  120من 
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 أداة الدراسة وخصائصها السيكوميترية :. 7-3

 :. مقياس السلوك الصحي 7-3-1

تعلقة املتبعة من طرف مريض السكري واملمت إعداد مقياس السلوك الصحي هبدف التعرف على السلوكات الصحية      
بااللتزام باملواعيد الطبية،االلتزام باحلمية الغذائية،االلتزام مبمارسة الرياضة ومجع معلومات حول املرض. وتتمثل املربرات وراء 

ي لدى موجه لقياس السلوك الصحمعد ومقنن  -على حد علم الباحثة وحبثها -مقياس عدم وجودإعداد هذا املقياس يف 
مرضى السكري، فمعظم املقاييس املتاحة هتتم بقياس السلوكات الصحية بشكل عام أو نوعية احلياة أو هتتم بقياس عينات 

تمعات أجنبية ومت مقاييس أعدت يف جممرضية أخرى )كمرضى السرطان( ، فاملقاييس املتاحة يف البيئة العربية هي مبثابة 
اس وقد اتبع املقي(. ، مقياس نوعية احلياة ملنظمة الصحة العاملية،.....(steptoe 1991 ترمجتها إىل العربية كمقياس 
 يف إعداده اخلطوات التالية :

اإلطالع على األطر النظرية اليت تناولت مفهوم السلوك الصحي، واملالحظ أنـها انقسمت إىل ثالث مناحي  * أوال:
 مع السلوك الصحي على أنه كيفية التخطيط للصحة اجليدة والعادات الصحية اليت المنحى األولرئيسية : حيث تعامل 

لسلوك مل اليت يفرتض أهنا تتحكم يف نشأة أو ممارسة مظاهر اميارسها الفرد من خالل حتديد جمموعة من املتغريات أو العوا
لصحة واختاذ التمثل املعريف للمعلومات املهددة ل مع السلوك الصحي على أنه المنحى الثانيالصحي أو تضبطه . وتعامل 

الذي ينظر للسلوك و  ثالمنحى الثالبينما تبنت الدراسة احلالية يف إعدادها للمقياس  القرارات بالقيام بإجراءات مالئمة.
 الصحي على أنه سلوك وقائي حياول التنبؤ بتصرفات الفرد يف املواقف الصحية املختلفة.

بناء على هذا التصور النظري ملفهوم السلوك الصحي متت مراجعة بعض املقاييس لغرض اإلطالع عليها واالستـفادة و     
لوك الصحي واالجتاهات حنو السلوك الصحي  لستابتو منها يف تصميم املقياس، ومن هذه املقاييس مقياس الس

(Staptoe 1991( قام بتعريبه وتقنينه يف البيئة العربية سامر مجيل رضوان )مقياس نوعية احلياة املعد واملقنن 1997 ، )
الذي  (Williams et Grow,1996ومقياس السلوك الصحي لوليامس وجرو )من طرف منظمة الصحة العاملية، 

  .فقرة ملعاجلة مرض السكري 50يتكون من 

فقرة مت عرضها على أستاذين متخصصني يف القياس النفسي من جامعيت   51تكونت األداة يف صورتـها األولية من     
ورته فقد ذكر األستاذان أن املقياس مقبول عموما يف ص  .األردن وفلسطني على التوايل إلبداء رأيهما يف املقياس ككل
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( 07كما الحظ احملكمان ضرورة حذف بعض البنود اليت ليس هلا عالقة بقياس السلوك الصحي وعددها سبعة )  .األولية
 فقرة.  45بنود، ليتم تقليص عدد الفقرات إىل 

مت  للتأكد من اخلصائص السيكوميرتية ملقياس السلوك الصحي *الخصائص السيكوميترية لمقياس السلوك الصحي :
فردا هلا نفس خصائص العينة األساسية، وقد مت حساب ثبات وصدق  30تطبيقه على عينة استطالعية متكونة من 

 املقياس بالطرق التالية :

  أوال : حساب ثبات المقياس  :

 خ : حساب ثبات مقياس السلوك الصحي عن طريق ألفا كرونبا -1

 ( يوضح النتيجة املتحصل عليها 05حبساب ثبات مقياس السلوك الصحي بطريقة ألفا كرونباخ ، واجلدول رقم ) مت

 (30( يوضح معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس السلوك الصحي )ن=01جدول رقم )

 درجة الداللة معامل الثبات ألفا كرونبا 

 0.01دال عند  0.89 مقياس السلوك الصحي 

 يتضح من اجلدول السابق أن املقياس يتمتع مبعامل ثبات مرتفع ومقبول       

حبساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية ، وذلك عن  كما مت    حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية : -2
براون ، ويوضح  -طريق حساب قيمة معامل االرتباط بني درجات األسئلة الفردية والزوجية بعد تصحيحه مبعادلة سبريمان

 اجلدول التايل النتيجة املتوصل إليها

 (30)ن=النصفية ( يوضح قيم معامالت ثبات التجزئة 02جدول رقم )

المؤشرات 
 اإلحصائية

 درجة الحرية ر المجدولة ر المحسوبة
 2-ن

 مستوى الداللة

    بعد التعديل قبل التعديل المتميزات
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 البنود الفردية
 و الزوجية

0.78 0.92 0.30 28 0.01 

يتمتع بثبات وهذا يؤكد أن املقياس  0.92( بعد التعديل قدرت بـ ر( أن قيمة ) 02يالحظ من خالل اجلدول رقم )     
 عال .

 حساب صدق مقياس السلوك الصحي بطريقتني مها :  مت ثانيا : حساب صدق مقياس السلوك الصحي :

مت حساب معامل االرتباط بطريقة بريسون من الدرجات اخلام  :حساب صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي-1
خلي بني وقد وصلت الدرجة الكلية لالتساق الدا السابقة،بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس على نفس العينة 

 مما يدل على أن البنود تتمتع بدرجة جيدة من التماسك واالتساق . 88,0الفقرات إىل 

( منهم بدرجة أستاذ التعليم 03( خرباء، ثالثة )07ُعرضت استمارة التحكيم على سبعة ) المحكمين :صدق -2
حماضر وذلك قصد: اقرتاح أي تعديل يف صياغة البنود، استبعاد البنود اليت ال تعد من  ( بدرجة أستاذ04العايل وأربعة )

السلوكات الصحية لدى مرضى السكري وإبداء آرائهم حول وضوح التعليمة، ومالئمة البدائل وكفايتها، وسالمة الفقرات، 
لنسبة املالئمة  حكيم حسب حتديد اخلرباءوبناء على ذلك مت تفريغ استمارة الت وحتديد مستوى انتمائها للمقياس ككل.

فقرة حصلت على نسبة  13(، واعتمادا على هذه اخلطوة مت حذف %100، %75 %50، % 25، % 00بـ )
فما  %75فقرة حصلت على نسبة حتكيم يف صالحيتها من  32لنحصل يف نـهاية التحكيم على  %75تقل على ال 

 أكثر .

فان الصدق الذايت  0.89مبا أن ثبات االستبيان وصل إىل  الذاتي:ق الصدحساب صدق المقياس عن طريق  -2
.  إذن  يتبني من معامالت الثبات والصدق اليت مت استخراجها ملقياس السلوك الصحي أن هذه املعامالت  0.94يساوي 

 مئنان.اطكانت مرتفعة ودالة إحصائيا، وهذا ما جيعله صاحلا لالستخدام يف دراسة البحث األساسية بكل ثقة و 

  . عرض نتائج الدراسة :7-4

تنص الفرضية األوىل على انه نتوقع اخنفاض مستوى السلوك الصحي لدى . عرض نتائج الفرضية األولى: 7-4-1
 مرضى السكري، ويوضح اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها:
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 ( يوضح مستويات السلوك الصحي04جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار مستويات السلوك الصحي

 ٪40 48 مرتفع

 ٪50.83 61 متوسط

 ٪9.16 11 منخفض

 ٪100 120 المجموع

من افراد العينة من مرضى السكري حصلوا على مستوى متوسط   ٪ 50.83يالحظ من خالل اجلدول السابق أن     
 من السلوك الصحي .

ضى السكري وجود فروق يف السلوك الصحي لدى مر تنص الفرضية الثانية على . عرض نتائج الفرضية الثانية: 7-4-2
 حسب اجلنس، ويوضح اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها

 ( يوضح الفروق في متغيرات الدراسة بين الذكور واإلناث05جدول رقم )

 قيمة ف دح ع م ن الجنس متغيرات الدراسة 

 202 20.07 75.85 51 ذكور السلوك الصحي

133 

2.878 

 17.26 79.20 69 إناث

( = 202،123يتبني من خالل اجلدول أن قيمة " ف" لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية فقد بلغت )      
وهي قيمة دالة على وجود فروق جوهرية بني الذكور واإلناث يف استجاباهتم على مقياس السلوك الصحي وذلك  2.878

 لصاحل اإلناث، مما يدل على حتقق الفرضية الثانية للدراسة.

كري تنص الفرضية الثالثة على وجود فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى الس. عرض نتائج الفرضية الثالثة: 7-4-3
 حسب  مدة املرض، ويوضح اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها:
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 (120( يوضح الفروق في السلوك الصحي حسب مدة المرض ن= )06جدول رقم )

 مدة المرض متغيرات الدراسة 

 

 قيمة ف دح ع م ن

 3 18.89 78.98 42 سنوات  5اقل من  السلوك الصحي

11200 

203 

0.320 

 18.60 76.75 48 سنوات 10إىل  5من 

 17.07 78.66 30 سنوات  10أكثر من 

 0.320( = 203، 3يوضح اجلدول السابق يف استجابة أفراد العينة على استبيان السلوك الصحي قد بلغت )           
( فإنـها غري دالة على وجود فروق جوهرية بني >p 0.01وعند مقارنتها بقيمة "ف" اجملدولة عند مستوى الداللة )

 لثالثة .اجمموعات مدة املرض ، وبذلك ترفض فرضية 

السكري  على وجود فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى الفرضية الرابعةتنص  الرابعة:. عرض نتائج الفرضية 7-4.4
 حسب الوضعية االجتماعية ، ويوضح اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها:

 (120المستوى التعليمي ن= )  الصحي حسب( يوضح الفروق في السلوك 07جدول رقم )

السلوك 
 الصحي

 4 17.79 79.02 47 أمي
199 
203 
 

2.141 
 17.58 80.28 39 ابتدائي
 16.45 78.08 36 متوسط
 21.18 72.25 51 ثانوي
 15.17 83.29 31 جامعي

 
يتضح من خالل اجلدول السابق ان قيمة " ف" لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية املوضحة من خالل         

وعند  2.141( =  203، 3( يف استجابة أفراد العينة على استبيان السلوك الصحي فقد بلغت )07اجلدول رقم )
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على وجود فروق جوهرية بني اجملموعات غير دالة ( فإنـها >p 0.01مقارنتها بقيمة "ف" اجملدولة عند مستوى الداللة )
 لوك الصحي.مقياس الساستجابتهم على  اخلمس )ال يعرف القراءة والكتابة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي ( يف

 
 الدراسة:. تفسير نتائج 7-5

 ،إىل أن مرضى السكري يتبعون السلوك الصحي لكن بشكل نسيب )متوسط(األولى  نتائج الفرضيةتوصلت        
وااللتزام العالجي يعترب من أهم اإلشكاليات يف الوسط الطيب )مصلحة الطب  ،فالسلوك الصحي لدى مرضى السكري

بعض املرضى يتأخرون عن مواعيد الفحص الطيب أو يرفضون  أنإذ يشتكي األطباء من  .الداخلي وبيت السكري(
 إتباع بعض التعليمات الطبية، حيث ال ميكن ملرضى السكري أن يعتمدوا فقط على العالج الدوائي 

وان هناك بعض الشروط الواجب إتباعها ليكون العالج فعاال واملتمثلة يف املواظبة على  ،األنسولني أو احلبوب () 
اللتزام بإجراء االلتزام باحلمية الغذائية وا الطبية،حضور حصص الفحص الطيب، االلتزام بتناول األدوية حسب الوصفة 

ري يتبىن ه الشروط واالستجابة هلا فانه ميكن القول ان مريض السكالتحاليل الطبية يف وقتها. ويف حال تطبيق كل هذ
 Petterson et Kaplan,1993)السلوك الصحي املناسب ، هذا وقد أكدت العديد من الدراسات 
,Schlenk et Jacob,2000 ,Turk et al,1991)  أن املرضى الذين يعانون من عضوية مزمنة ال

 (.468: 2008) دليلة زناد،   ٪80إىل  ٪20ميتثلون للتعليمات الطبية بصفة جيدة وقد تصل نسبتهم من 
هى القيود اخلاصة بنظام التغذية واليت  ومن القيود أيضا املفروضة على مريض السكري واليت متثل مواقف ضاغطة     

عر اخلوف والقلق جتاه األطعمة وامليل إىل املقاومة بسبب تناول مريض السكري منطا نوعيا ومتكررا ينتج عنها منو مشا
 (427: 1987فتحى عبد الرحيم ، )من األطعمة 

 يف السلوك الصحي حسب اجلنس )أي بني اإلناث وجود فروق دالة إحصائياوتوصلت نتائج الدراسة أيضا إىل       
( Keogh,2008والذكور( وذلك لصاحل اإلناث، وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات كدراسة  )

دراسة نتائج كما تتفق    .(Keogh,2008 :04  للسلوك الصحي من الرجال ) إتباعا أكثراليت توصلت أن النساء 
(Greenspan et al,2006) ( ودراسةHallin,2005( ودراسة )Mogil,Bailey,2010 اليت توصلت )

االجتماعية -دقة من الذكور وختتلف هذه التعبريات حسب العوامل الثقافية أكثر اإلناثالسلوك الصحي لدى إن  ايل
 .والنفسية 
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أن اإلناث كن أكثر التزاما  إىل waldron 1995)و  (Brand,1993)دراسة كما تتفق ونتيجة البحث       
النساء اقل ميال إىل السلوكات اخلطرة من الرجال وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات لدى  إن وبالسلوكات الصحية. 

 الذكور مقارنة بالنساء، واإلصرار على استعمال وسائل ومصاحل الرعاية الصحية من طرف النساء أكثر من الرجال.

( اليت توصل من خالهلا اىل وجود ارتباطات Wardle et al, 1997رى لواردل وآخرين )وتتفق مع دراسة أخ     
 (.Taylor,2003:546دالة بني السلوك الصحي واجلنس وذلك لصاحل االناث ) 

 ,Verbrugge,1982; Hibbard, 1983; Kandrack, 1991; Verbruggeتشري البحوث)
1985; Sharpe,1991; Green, 1990)      إىل أن الرجال والنساء لديهم مواقف وسلوكيات خمتلفة ذات

أيضا احدي الدراسات  ايل أن للرجال والنساء اجتاهات خمتلفة حنو املرض فالنساء  توصلتصلة بالرعاية الصحية. كما 
رة السليمة. و أكثر حساسية لألمراض ، وأكثر قدرة على األرجح للراحة أثناء املرض ، وأكثر استعدادا للحصول على املش

( Verbrugge LM , 1982).  عراض أل أكثر إدراكاو  بالصحة،أكرب  اأن للنساء اهتمامتبني  أخرى،يف دراسة
كما تستفيد النساء بشكل أكرب من خدمات الصحة ولديهن عالقات أكرب    .(Hibbard JH (1991 املرض.

كما أن النساء يصنب بأمراض أكثر . Kandrack M ) (1991 ,مع األشخاص الذين يناقشون مشاكلهن الطبية.
لسبب يف اقد تعود و من الرجال. بشكل عام ، يبدو أن النساء يبحثن عن الرعاية الصحية بشكل أكرب من الرجال. 

رة تطور األدوار املختلفة اليت كان يلعبها الرجال والنساء يف السابق ضمن بنية األس يفبعض هذه االختالفات ذلك ايل 
 ، حيث إن املرأة كانت تتحمل مسؤوليات أكرب ألجل ضمان صحة و سالمة األسرة

حا عن اوقد تفسر هذه النتائج أن الذكور يف البيئة العربية والبيئة اجلزائرية على وجه اخلصوص هم اقل تعبريا وإفص      
محلهم للمشاعر السلبية مقارنة باإلناث وبذلك هم يعربون عنها تعبريا جسديا من خالل مضاعفات األمل، فرغم أهنم 
يظهرون أمام اجملتمع أكثر إدراكا ألنفسهم بأهنم أكثر حتمال للضغوط اليومية املمارسة عليهم، إال أن هذه الضغوط 

الذكورية متنع الذكر من التعبري الصريح عن آالمه وانفعاالته التزاما تنعكس على اجلانب اجلسدي. كما أن الصورة 
باألعراف والتقاليد وحرصا على الصورة  الذكورية يف البيئة العربية اليت تربط بني مسة الرجولة ومسة ضبط النفس 

شكل أالما  على واالنفعاالت واهلدوء عكس اإلناث، مما قد يشكل ضغطا إضافيا للرجل يف حالة املرض فيعرب عنه
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جسدية . وجيب كذلك التأكد من خالل دراسات الحقة ما إذا كان األمل ال يعرب عن انفعاالت سلبية  أو يعكسها 
 لدى الذكور واملتمثلة يف  القلق أو االكتئاب.

دفعنا يكما توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف السلوك الصحي باختالف مدة املرض مما      
اليت توصلت  (Borjison et al,1993)ختتلف مع دراسة بورجزون  إىل رفض فرضية الدراسة احلالية، وبذلك هي

لوكات صحية من س وإتباعإىل أن املرضى املصابني باملرض منذ فرتة قصرية أكثر مقدرة على التكيف مع مرض السكري 
 ن املضاعفات بطول فرتة اإلصابة باملرض املرضى املصابني منذ مدة طويلة ، وقد يتزايد اخلوف م

(Borjison ,1993 : 768) 

وميكن تفسري النتائج املتوصل إليها أيضا إىل ان املريض تعود على املرض واملواقف املهددة له وعالجه بالشكل املناسب     
فيدفعه ذلك إىل إتباع السلوكات الصحية املناسبة ، وتسمح له من حتدي املرض لتفادي مضاعفاته رغم ورود حدوثها ،  

يذكر و  ى االعتماد على نفسه بشكل أفضل ويقل أيضا اعتماده على احمليط.كما أن مدة املرض جتعل املريض قادرا عل
سنة إذا وجد التكفل اجليد واملناسب،  100أن الفرد ميكن أن يتعايش مع املرض املزمن حىت  (Attali,2010) أتايل

 (.Attali, 2010 : 210 فالتحكم يف املرض وااللتزام به يساعد على العيش املناسب )

كذلك الرتكيز على أمهية العالقة العالجية حيث تعتمد أساسا على التعاون بني املعاجل واملريض يف البحث وجيب       
عن املعوقات الذهنية اليت تعرقل جمرى السلوك العادي، ويف البحث عن مدلول االضطراب والتفسريات املمكنة املعطاة 

 أن املريض كيفية التخلص من املعارف السلبية . ذلك يعين  لالستجابات غري املتكيفة والالعقالنية، عالوة على حتديد
العالج ذلك يكون ب يشكل طرفا فعاال يف العالج، ويتم ذلك بتدريب املريض على اختبار صدق أفكاره أو خطئها . و

 قد وضع أساسا ملواجهة مشكالت التكيف مع املرض. السلوكي، املعريف
ائج بعض . و هذا ال يتق مع نتالمستوي التعليمي لدى أفراد العينة عدم وجود فروق فيكما توصلت الدراسة ايل 

 ساعديالدراسات اليت توصلت ايل عكس نتائج الدراسة احلالية. حيث أظهرت بعض الدراسات إن املستوي التعليمي 
(.  Smith 2007؛ Goldman and Smith 2002التعليمات ) إتباعيف  تعليما أفضلاألشخاص األكثر 

و  املدرسي؛ يمتأثري التعلاإلرشادات جزًءا من  إتباعيكون  احلالة،ويف هذه  املدرسة،كتساب هذه املهارة يف ميكن ا كما 
نشطة اليت أعلى للمشاركة يف األ الو الذين قضوا الكثري من الوقت يف املدرسة لديهم مي بعبارة أخري، فان األشخاص
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ية لألفراد، دي التعليم اإلضايف إىل توسيع الشبكات االجتماعقد يؤ  كما.  املناسبة حلالتهم الصحية تتطلب التعليمات
   وبالتايل حتسني الوصول إىل األطباء

(Cutler and Lleras-Muney 2010 ؛Khwaja et al. 2009 
أن األفراد األكثر تعليما من  .رتبط التحصيل التعليمي بشكل إجيايب باملعرفة حول تاريخ مرض السكري اخلاصكما ا
ا املستوى العايل يكونون أفضل يف إتباع التعليمات اليت يتم قياسها بعدد املبادئ التوجيهية للسكري اليت يلتزم هبذوي 

اليومية  ماتاملعرفة الصحية ويف اتباع التعلي يف نوعية، يؤدي التعليم اإلضايف إىل حتسني  و مجمل القول  .الشخص
ن التعليم الرمسي األشخاص الذين يتمتعون مبزيد م يزيتمت حلالتهم الصحية.املتعلقة باحلمية الغذائية و غريها املالئمة 

مبعرفة أفضل بتارخيهم اخلاص بالسكري والعمليات الكامنة وراء مرض السكري وهم أفضل يف إتباع التعليمات اليت 
 (  et al, 2011Padmaja Ayyagari ,)يتلقوهنا من األطباء وغريهم.

( بأن األفراد األكثر تعليما قد يدركون عالمات وأعراض املرض ويسعون 1972غرومسان ) كما بينت نتائج دراسة
لومات ميكن للتعليم املدرسي أن يعلِّم األفراد كيفية احلصول على املع كما،للحصول على الرعاية الطبية بسرعة أكرب.  

 (.de Walque 2007اجلديدة ومعاجلتها بسرعة أكرب وبدقة أكرب )
 خاتمة :
رضى م أن إىلجتدر اإلشارة أن األهداف املسطرة هلذا العمل قد حتققت ،  فقد متكنت الدراسة من التوصل        

نس، وجود فروق يف السلوك الصحي حسب اجل إىلالسكري يتبعونا سلوكا صحيا لكن بشكل متوسط، كما توصلت 
 .و املستوي التعليمي ألفراد العينة املرض ةفيما خيص الفروق حسب مد إحصائيابينما الفروق مل تكن دالة 

يف ضوء ذلك نوصي و  مستقبلية،ويف األخري ميكن القول أن نتائج الدراسة احلالية تفتح أفاقا جديدة لبحوث 
 ب:

 إجراء دراسات أخرى تشتمل على عينة أكرب من مرضى السكري إدراج متـغريات أخرى 
راسة العوامل ية د) كالفعالية الذاتية، التفاؤلية، مركز الضبط أو التحكم ( وهنا تتساءل الباحثة عن إمكان

 اخلمس الكربى للشخصية وعالقتها بالتكيف االجيايب ملرض السكري.
  دراسة اسرتاتيجيات التوافقCoping اليت يعتمدها مرضى السكري يف مواجهة املواقـف الضاغطة 
  دراسة مالمح السلوكات الصحية احلامية للصحة، أو سلوكات اخلطر لدي عينات مرضية أخرى 
 السكري.برامج عالجية مقرتحة للتكفل مبرضى  اختبار فعالية  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayyagari%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21213044
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