
 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                               144 -129 ، ص2019 -2العدد  -6املجلد

    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.6.2.1                                             www.refaad.com  
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 : امللخص
الكشف عن العالقة بين اضطراب صورة الجسم والشعور باالكتئاب لدى عينة من مرض ى السكري وقد تكونت  الحالية إلى  هدفت الدراسة

طبق عليهم وقد  ،إناث( 50ذكور،  46)  بواقع: بالقصيم ببريدة( مريضا من مرض ى السكري بمستشفى امللك فهد التخصص ي 96) :عينة الدراسة من

 .خرونآزيمرمان و  :إعداد  ، منقائمة تشخيص االكتئاب، و مجدي الدسوقي: إعدادمن مقياس اضطراب صورة الجسم 

بين اضطراب صورة الجسم وبين الشعور باالكتئاب، كما أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة   

 من الذكور 
ً
 باالكتئاب من الذكور  ،صورة الجسم يف اضطرابا

ً
فروق ذات داللة إحصائية بين  ، كما أظهرت الدراسة وجودكما أنهم أكثر شعورا

 بدوره رجعوالذي ي ض ى السكري على مقياس اضطراب صورة الجسم وقائمة االكتئابمن مر  ،إناث( -متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة )ذكور 

 .الختالف العمر بين أفراد عينة الدراسة

 .مرض السكري ؛االكتئاب  ؛اضطراب صورة الجسم :الكلمات املفتاحية

  دقدمة:امل 
 مكون  بصورة الجسم يعتبر االهتمام ن إ 

ً
 أساسي ا

ً
أن  ،وال شك  وهو بمثابة الصورة الذهنية عن أجسامنا اإلنسانمن مكونات شخصية  ،ا

 ناث أكثر اإل 
ً
 اضطراب له صورة الجسم وتسبب ىتؤثر عل وحدوث أي زيادة أو نقصان ،بصورة الجسم اهتماما

ً
 ،الكتئاباو  اإلحباطالشعور ب ىقد يصل إل ا

بعض  ىفتسبب حالة من البدانة لد يؤثر في كمية إنتاج األنسولين داخل الجسم ،وذلك ألن معدل السكري في الدم ؛السكري منهن ىمرض  ىوخاصة لد

 جسم وقد تزداد الحالة سواملظهر الخارجي وتضطرب صورة ال ىمما يؤثر عل مرض ى السكري أوقد تسبب في حالة من النحافة الشديدة
ً
 مرارمع است ءا

 . اإلحباطو  االكتئابمضاعفات  السكري فقد يشعر املرض ى بحالة من التوتر و 

 
ً
الذين من املرض ى ( % 40ى: )صل إلتحيث ينتشر بنسبة كبيرة  ؛وخطورة كما يعد مرض السكري أحد األمراض املزمنة الخبيثة األكثر شيوعا

 ،اململكة العربية السعوديةوخاصة  املرض في منطقة الخليج العربي انتشار حيث تزداد معدالت ، يعانون من مرض السكري باململكة العربية السعودية

 الكافي وعيال يصبح لديهم ىحت ؛ثار ملرض ى بتلك اآلتوعية ا ىتحتاج إل،ونفسية خطيرة  ،جسمية آثارله عدة كما أن  حسب تقرير منظمة الصحة العاملية

 لتزام بالوصفات الطبية املحددة لهم .مقاومة املرض واال من خالله يعون يستط

جميع  ىوتأثيره عل معاناة نتيجة ألعراض السكري ومضاعفاته ىاملرض  رض السكري إال أنه مازالت لدىفي عالج م ،العلميوبالرغم من التقدم 

 أجهزة الجسم.

  (Jackson,1995:20ويري جاكسون )
ً
تجاه خرين وردود أفعالهم ويتمثل في تفاعالت اآل  ،الحياة مهما من جوانب أن مظهر الجسم يعد جانبا

 جتماعي املحيط بنا.نتفاعل مع العالم اال  عندما وكذلك  اهجسم أي من

  نالتي تشغل اهتمام كثير من الناس وخاصة اإلناث منه ةيعد مظهر الجسم من األمور الرئيسو 
ً
لخارجية التي في النظرة ا ويظهر ذلك جليا

 للمظهر الخارجي. االجتماعيةتختص بالتأثيرات 

 أن عدد (118:2015ويضيف مجدي الدسوقي )
ً
 ر بيك ا

ً
طالبات الجامعة يشعرون بعدم الرضا عن من (  %79 :)أن ىيشير إل من الدراسات ا

 . االنتحارملحاوالت (  %24 : )في النسبة املئوية التي تبلغ ضطرابطبق عليهم املحاكات التشخيصية لال تن( ،% 20أن: )و  ،املظهر الجسمي

 األكاديمية الطالب شخصية فيها فتتشكل للشباب، الحقيقة الحياة بداية تعتبر الجامعية الحياة مرحلة (، "إن2019،4ويذكر ) السيد حامد 

 األساس هي الجامعة بيئة وتعتبر. الجديدة البيئة مع التواصل في ويبدأ الجامعية الحياة متطلبات مع للتوافق واالنتقال الطفولي سلوكه عن فطامه ويتم

 له، اآلخرين بتقدير وإحساسه لوقته، إدارته على الطالب تساعد الجامعية الحياة وجودة التعليمية، العملية نحو الجامعي الطالب مشاعر ُيشكل الذي

http://www.refaad.com/
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  بمدينة أي بالعاصمة تكون  سعود امللك كجامعة األم الجامعات معظم أن خاصة   الجامعية البيئة عن النفس ي باالغتراب انفصاله وعدم
ً
 تختلف غالبا

 .النفس ي" باالغتراب بالشعور  ذلك يصيبه وقد الداخلي الجامعة بسكن املعيشة معه يستدعي مما األساسية الطالب مدينة عن

صامتين وال يفصحون عن  ن صورة الجسم يظلو  اضطرابأن معظم األفراد الذين يعانون من  (Phillips,1999:142)،ويذكر فيلبس

  االنتحارورغبتهم في  ،االكتئابمعاناتهم النفسية وعن شعورهم ب
ً
وخاصة إذا كان   ويترددون في السعي أو البحث عن العالج. لذلك تزداد الحالة سوءا

صورة الجسم لذلك يشعر املرض ى  ىثر علتؤ  فكل هذه األمراض ،أو الفشل الكبدي ،أو الفشل الكلوي  ،مثل السكري ،املرض ى يعانون من أمراض مزمنة 

 والعواطف السلبية الناتجة عن ذلك . التعامل مع املشاعر  ومن ثموالسخط   باالستياء

مع مضاعفات املرض ومع ظهور  االكتئابالشعور ب ىقد تؤدي إل صورة الجسم لدى مرض ى السكري  اضطرابويتضح من خالل ما سبق أن 

من هنا  ،أو تشوه لصورة الجسم اضطراباألنسولين في الجسم فتسبب  إنتاجأو النحافة نتيجة اختالل نسبة  ،سبب في حالة البدانةتاألعراض التي ت

 مرض ى السكري. لدى االكتئابصورة الجسم والشعور ب اضطرابالباحثة بدراسة العالقة بين  جاء اهتمام

 مشكلة الدراسة:
من خالل ،ومتابعتها لزيادة أعداد مرض ى السكري في اململكة العربية السعودية وخاصة  طالع الباحثةنبعت مشكلة الدراسة من خالل ا 

يعانون من مرض ممن من تعداد اململكة (  %40: )نتشارحيث بلغت معدالت اال  ؛في اآلونة األخيرة ،وخاصة ،نتشرة للمرضاألرقام والنسب واملعدالت امل

 الجامعاتمن طالبات كبيرة نسبة  أن الحظت الباحثة ؛حيثالنساء من وخاصة  (2015لسنة  343)طبقا لتقرير منظمة الصحة العاملية رقم  السكري 

 ة:اآلتيفي اإلجابة على التساؤالت   كما تتلخص مشكلة الدراسة ثة اإلحساس بمشكلة الدراسةالباح بذلك تولد لدى ؛انون من مرض السكري يع

  ؟صورة الجسم اضطرابفي  من مرض ى السكري  اإلناث(و  ر )الذكو متوسطات  هل توجد فروق بين .1

  ؟االكتئابمن مرض ى السكري في الشعور بث( واإلنا )الذكور هل توجد فروق بين متوسطات  .2

 لدى مرض ى السكري؟ االكتئابوالشعور ب صورة الجسم اضطرابما طبيعة العالقة بين  .3

 أهمية الدراسة:
 املساعدة في تقديم الدعم النفس ي واملعنوي ملرض ى السكري. .1

 السكري. ىمرض تقديم حمالت توعية لتحسين إدراك صورة الجسم لدى  .2

 ؛من خالل ما تقترحه من توصيات في عمل دورات ومحاضرات وبرامج تنموية وإرشادية ملرض ى السكري  ،نتائج الدراسة ستفادة منيمكن اال  .3

 ة.يمواجهة مضاعفات املرض بصورة سو  ومساعدتهم في ،النفسيةلتحسين صحتهم 

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأتي:

 لدى مرض ى السكري. االكتئابوعالقته بالشعور ب ،صورة الجسم اضطرابالكشف عن طبيعة العالقة بين  .1

 لدى مرض ى السكري. االكتئابمستوى  ىالتعرف عل .2

 صورة الجسم لدى مرض ى السكري. اضطرابمستوى  التعرف على .3

 مصطلحات الدراسة:
 الجسم:ة صور  اضطراب Body-image Disturbances 

الشعور بوجود بعض العيوب في املظهر الجسمي وهو الصورة الذهنية و املظهر الخارجي و  ن صورة الجسمنشغال الزائد في الحد عيقصد به اال

 .                         (Rosen1999)روزين سلبية( يكونها الفرد عن جسمه  -)إيجابية 

 االكتئاب :Depression 

 ،اإلحباطالتي تتمثل في الحزن الشديد و و  النفسية واملزاجية للفردالحالة كلينيكة التي توضح فس ي يصاحبه مجموعة من األعراض اإلن اضطرابهو 

 (.Zimmerman,1996:145خرون زيمرمان وآ) ،نعدام الثقة بالنفسوا ش يء يبأ االستمتاعوفتور الهمة وعدم 

  :مرض السكريDiabetes 

نتاج هرمون األنسولين من خاليا البنكرياس وله إهو مرض يرتفع فيه مستوى السكر في الدم عن املعدل الطبيعي نتيجة نقص كلي أو جزئي في 

 (. 75,2016)أكرم الشتى، اإلنسانيثة التي تصيب الخبويصنف أنه من األمراض املزمنة و  أجهزة الجسم كل علىمضاعفات عديدة 
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 للدراسة:اإلطار النظري 

 :
ً
 صورة الجسم:  اضطرابأوال

 بين يز يالتم و بصورة الجسم وهو من األمور التي تسبب صعوبة في التشخيصنشغال زائد عن الحد أو انشغال اصورة الجسم هو  اضطراب

 نشغاالت املادية والطبيعية بشأن املظهر.الحالة النفسية املرضية وبين اال

حيث يحدث الدافع البيولوجي املتزايد نحو الناحية الجمالية فيما يتعلق  ؛ةستعدادات البيولوجياال  ن خاللصورة الجسم م اضطرابوينمو 

 رين دور ختعليقات أو املضايقات من جانب اآل ال تلعببالتناسق في مظهر الجسم كما 
ً
 فع   ا

ً
ضافة إلى ظهور األمراض التي باإل  ،ضطرابفي ظهور هذا اال  اال

 (.Hwroth2012:215الفشل الكلوي وغيرها من األمراض املزمنة )هاروث  مثل السكري أو ،جسميصاحبها تغيرات في وزن ال

أهمية  ( ومع بروزSchilder1985سكليدر )وظهر في أعمال  ،منذ القرن العشرين ،بالدراسة النظرية ملفهوم صورة الجسم االهتمام بدأ 

 .بصفة خاصة اإلكلينيكيوعلم النفس  للفرد في مجال علم النفس بصفة عامةجتماعي كمحدد للتوافق النفس ي و اال  الجسممفهوم صورة 

 يكونها الفرد عن جسمه. التي سلبيةال أو اإليجابيةذهنية الصورة ال ، بأنهصورة الجسم  اضطراب  Rosen1996:10) ،روزين)وعرف 

 يورة الجسم هي الصورة الذهنية التفي أن ص ،مع التعريف السابق لصورة الجسم ،(29:2007 ،النيالو) ،(16:2006 ،الدسوقي) ويتفق 

إلى  لبي لتلك الصورة التقدير الس كما يؤدي يمه لذاتهية تسهم في تقيعببالت يوالت ووظيفية فيزيقيةخصائص  من  جسمه ككل بما فيها عن يكونها الفرد 

 في صورة الجسم. اضطرابظهور 

ختلفة وما ( أن مفهوم صورة الجسم يعني املكون الجسمي بمظهره الخارجي واملكونات الداخلية لألعضاء امل269:2008،زينب شقير)وأضافت 

في صورة الجسم  اضطرابيظهر معها  فسوف سلبية اتجاهاتإذا ظهرت مشاعر و  أما الجسم موحية نحو صورة  اتجاهاتيصاحب ذلك من مشاعر و 

 ستياء والسخط من املظهر الخارجي للجسم.لشعور باال ة تدل على عدم الرضا وابصورة واضح

 هي كالتالي: (Gove,2009:128كما صنفها جوف ) مكونات صورة الجسم

 الجاذبية الجسمية. .1

 التناسق بين مكونات الوجه الظاهرية. .2

 وباقي أعضاء الجسم الخارجية والداخلية. ،بين شكل الوجه التآزر  .3

 املظهر الشخص ي العام. .4

 الجسم وشكله ومستوى التفكير .التناسق بين  .5

 إلى مكونات صورة الجسم على النحو التالي:، ( Vanden Bos, 2008:520 ،فاندن بوس)كما أشار 

 يرتبط بالتفكير الدقيق لحجم الجسم . ،مكون إدراكي معرفي .1

 نا نحو أجسامنا.اتجاهاتوالذى يعبر عن مشاعرنا وأفكارنا و  ،مكون وجداني ذاتي .2

 والرغبة في تجنب املواقف التي تجعلنا نشعر بعدم الراحة في الجسم. ،يشير إلى سلوك الفحص الذاتي املتكرر للجسم ،مكون سلوكي .3

 وهي على النحو التالي: ،إلى وجود ثالثة أبعاد يدور حولها مفهوم صورة الجسم ،كما أشار بعض الباحثين

 اضطرابوالتناسق العضلي بين أجزائه وأي خلل يسبب  هشكلالجسم وأجزائه و حساسات الصاعدة للمخ في وضع وهو اإل  ،األساس الفسيولوجي .1

 في صورة الجسم .

الجمالي بالجسم من خالل املالبس وأنماط الزينة  االهتمام فتتان بالنفس والجاذبية الجنسية و اال ويشتمل على موضوعات  ،اء الجنس يالبن .2

 اضطرابوأي تشوه يسبب األخرى 
ً
 .ا

قصور  يوأ خرينوصورة الجسم لدى اآل  ،خوف من الخجلمثل ال ،املرتبطة بالجسم االجتماعيةويحتوى على املوضوعات  ،جتماعياألساس اال  .3

 اضطرابتسبب  ،يطينأو مضايقات من املح
ً
صورة الجسم يرتبط  عنأن الرضا  (55:2006 ،كفافي)ويرى  ،(Baxter,2009:9في صورة الجسم ) ا

 اضطرابالشعور ب أما  ،الذي يشعر بالجاذبية الجسمية راض  عن صورته الجسميةفالفرد  ؛طمئنانواال  ،بالشعور بالسعادةبطريقة أو بأخرى 

 .االنتحاروالتفكير في  االكتئابوقد يصل إلى  ،ستياءواال  ،وعدم الرضا ،ط بالشعور بالخجلصورة الجسم فهو مرتب

صورة الجسم وهي على النحو  اضطرابأن هناك مجموعة من الخصائص لدى األفراد الذين يعانون من  (Peters,2002:34 ،بيترز)ويرى   .4

 التالي:

 شمئزاز من صورة الجسم.مثل الشعور باال  ،يشعرون بمجموعة مختلطة من االنفعاالت .1

 . االجتماعيةور بالقلق والتوتر في املواقف الشع .2

 .االجتماعيةنتيجة للعزلة  االكتئابيعانون من أمراض  .3
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 وفقدان املتعة بالحياة . ،ستياءواال  اإلحباطيعانون من  .4

 باملظهر الخارجي. االهتمام يبالغون في  .5

 ة:اآلتي الثالث نظرياتالصورة الجسم وهي  ضطرابالنظريات املفسرة ال 

 Sociocultural theoryالثدقافية:  االجتماعيةالنظرية  .1

اعتبار أن النحافة على  ،كد في املقام األول على الرغبة في النحافة والرشاقةؤ التي ت ،للجمال االجتماعيةستويات وتعتمد هذه النظرية على امل

كل ما  ، وأنيءسمين أو بدين أمر س كل ما هو عتقدت األنثى أن ا( أنه كلما Stirigel,2012:94 ،ستريجل )الجمال وفي هذا الصدد يرى  تساوي 

 وأصبحت مهمومة بشأن البدانة. االكتئابازداد توترها وشعورها بوكلما  ،النحافةتجهت نحو هو نحيف أمر جميل كلما ا

 Self. ideal Discrepancy theory: التعارض بين الذات وبين املثل األعلى نظرية التباين أو .2

أو  ،بالنموذج املثالييحدث نتيجة إدراك الفرد لصورته الجسمية ومطابقة هذه الصورة  ،صورة الجسم اضطرابتعتمد هذه النظرية على أن 

وبين الهدف غير الواقعي الذي يسعى الفرد للوصول لحدوث تباين كبير بين صورة الجسم املدركة  ؛ق النموذج املثالييفيصعب تحق ،الكمالي

يحدث  وبالتالي املعلومات التي ال تتناسب أو تتمش ى مع معتقداتهم تشويهأو تجاهل إلى  ة التي تدفع األفراداالنفعاليويرتبط ذلك باملحنة  ،اليه

 Padesky,2004:66))باديسكي  .و ذاتي لدى الفرد لنفسهأنفور شخص ي 

 Adaptive Failvre theory: التكيفينظرية الفشل  .3

 ،فشل الفرد في التكيف مع األخرين إلى فيهالرئيس ي  سببيرجع ال اضطراب هو ،صورة الجسم اضطرابأن  اعتبارعلى ويعتمد هذا املنحى 

فيلجأ الفرد إلى والتعليقات التي تصف الفرد بالسمنة والبدانة املفرطة  االجتماعيةوذلك بسبب املضايقات  ،نغالق على النفسوامليل للعزلة واال

 ؛عدم الرغبة في مقابلة األخرين الذين يعرفون الفردويشعر ب مواجهة األخرين فيحتى يفشل في التكيف  خرين وينغمس في العزلةالبعد عن اآل 

 من أن يجبر على التفاعل والتجاوب معهم
ً
إلى كل جزء  وكذلك بإمعان وتأمل إليه ينظرون ن يأن األصدقاء املقرببعتقاد ا كما يصبح لديه خوفا

)سنو ،من جسمه
ً
 ( . Snow,2010:988مما يزيد الحالة سوءا

 لتفسير انتشار الثقافية هي األكثر  االجتماعيةلنظرية وتري الباحثة أن ا 
ً
 وتأييدا

ً
 وتدعيما

ً
 .صورة الجسم اضطرابا

على  صورة الجسم اضطرابستستند الدراسة الراهنة ملفهوم  صورة الجسم اضطرابومفهوم وفي ضوء كل ما سبق عن صورة الجسم 

ويصاحب  ،ويشعر بعدم الرضا عن مظهره الخارجي من حيث الشكل والحجم جسمه بصورة سلبية عنأنه الصورة الذهنية التي يكونها الفرد اعتبار 

خاصة مع التغيرات في وزن  ،االنتحاروقد تصل إلى  القلق والتوتركسلبية النفعاالت ال وا ،والخوف ،خجلومشاعر سلبية منها الشعور بال اتجاهاتذلك 

من  ،لسكري ومضاعفاتهوخاصة إذا كانت الحالة تعاني من مرضمثل مرض ا ،الوزن الشديد )النحافة(أو نقص  ،الجسم بالزيادة املفرطة )البدانة(

 صورة الجسم لدى املريض. اضطرابك  ،ات نفسيةاضطرابفي الوزن وما يعقبه من مشاكل و و النقصان حيث الزيادة أ

:
ً
 :االكتئابالشعور ب ثانيا

 انتشار هو األكثر  ،االكتئابيعد مرض 
ً
 لتقرير منظمة الصحة  مليون شخص على مستوى العالم( 506 : )تبلغ نسبة املصابين بهحيث  ا

ً
)طبقا

 يتميز بمشاعر الحزن العميقبمعناه الواسع يشير إلى مزاج عسير و  االكتئاب( أن Weisse,2002:406 ،يويس )ويرى  ،(2013لسنة  96العاملية رقم 

 فتقاد العون والشعور بالوحدة النفسية .او 

والحزن  اإلحباطجية تتمثل في الشعور باليأس والكآبة و هو حالة مزا االكتئاب( أن 126:2004 ،ومريم اليماني ،أحمد عبد الخالق) ويضيف 

 نقباض الصدر.الشديد وا

ينطوي  الذي اتجاه التعالي: بأنه  االكتئاب( American psychiatric Association 177:2000(وتعرف الجمعية األمريكية للطب النفس ي 

والحط من قدر النفس وتوهمات  ،واغتمام من املستقبل  ،النفس يو في النشاط الجسمي  انخفاضوفقدان األمل يصحبه  ،على الشعور بعدم الكفاية

 ت وضعف القدرة على التفكير أو التذكر.بالنشاطا االستمتاعوالشعور بالتعب وفقدان الطاقة وعدم  ،بعدم الكفاية

ويعوق الفرد  ،ويستمر لفترات طويلة ،)أنه أكثر حدة ي:مرض يتميز بأربع خصائص ه االكتئابأن  ،(19:2002 ،الستار إبراهيمعبد )ويرى 

 .ناث أكثر من الذكور(ويصيب اإل ،أو متميزة  ، تكون واضحةقد ال ،وأن األسباب التي تثيره ،بدرجة دالة في أداء نشاطاته وواجباته املعتادة

 :االكتئابأسباب 

 على النحو التالي: (515:2007يحددها حامد زهران ) ،األسباب النفسية

 والظروف املحزنة والخبرات األليمة. االنفعاليالتوتر  .1

 (.)كموت عزيز أو طالق أو سجن بريء ،يةالكوارث القاس .2

 .االجتماعيةواملساندة  االهتمام و  ،وفقدان الحب ،مانالحر  .3

 والفشل والشعور بخيبة األمل. اإلحباط .4
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 التربية الخاطئة والخبرات الصادمة. .5

 على النحو التالي: (86:2004صنفها )غريب عبد الفتاح ، االكتئابأنواع 

 .االكتئاباكتئاب خفيف: وهو أخف صور  .1

 .االكتئاباكتئاب حاد : وهو أشد صور  .2

 اكتئاب مزمن: وهو دائم وليس مناسبة فقط. .3

 قصير املدى.اكتئاب تفاعلي: وهو رد فعل لحلول الكوارث وهو  .4

 اكتئاب القعود: وهو نتيجة اإلحالة للتعاقد واملعاش. .5

 :االكتئابأعراض 

 :اآلتي( على النحو 71:2006 ،أحمد عكاشة) يحددها 

 
ً
والصداع والتعب ألقل ،خاصة بالظهر  ،والصداع والخمول واأللم ،وفقدان الشهية ،والشعور بالضيق ،نقباض الصدرمثل ا أعراض جسمية: :أوال

 وتوهم املرض. ،وضعف النشاط العام ،مجهود

 
ً
والوحدة  ،نفعالوفتور اال  ،والقلق والتوتر واألرق  ،وعدم ضبط النفس ،نحراف املزاجوا ،وهبوط الروح املعنوية ،ثل اليأسم أعراض نفسية: :ثانيا

 بالفعل. االنتحارومحاولة  االنتحاروأفكار  ،ونقص الدافعية ،اتاالهتمامو  ونقص امليول  ،بالبيئة والالمباالة ،والتشاؤم املفرط ،نعزالواال

 
ً
معظم أعراض  كما تعتبر ،وضعف األنا ،والحزن الشديد ،وعدم التمتع بالحياة والشعور بالفشل ،جتماعيوأهمها سوء التوافق اال  راض عامة:أع :ثالثا

 للذات .  االكتئاب
ً
 مضادا

ً
 سلوكا

 خال ،نسانية عامةخبرة إ: كتئاب هووترى الباحثة أن اال  
ً
ولكن هذه الخبرة  خرل مرحلة من مراحل عمره بعرض أو آيمر بها كل فرد تقريبا

مون و فبعض األشخاص يقا يالتدخل العالجالشديد الذى يحتاج إلى  ضطرابأن تتفاقم أو تصل إلى حالة اال  ي ليس من الضرور  ،تعلقة باالكتئابامل

 كتئاب يستطيع املقاومة فيقع فريسة لالال خرمن نمط حياتهم اليومية وروتين العمل ويتحسنون وهم نسبة كبيرة والبعض اآل  هااألعراض ويعتبرون

 والجلسات النفسية حتى يتحسنون.بالعقاقير  يويحتاج للتدخل العالج

 
ً
 : مرض السكري  :ثالثا

مما يؤدي إلى  ؛نسجة لهلعدم تقبل األ أو  في هرمون األنسولين بسبب خلل األمراض املزمنة التي تصيب اإلنسان منعتبر مرض السكري ي

حوالي مليون ونصف املليون ب ويقدر مرض السكر بين أغلبية البشر في العالمالنوع الثاني من وينتشر  ،في الدم لنسبة السكرئ مفاج انخفاضأو  ارتفاع

 (.56,2016)هنا املعطي،

 رض السكري:متعريف 

نتيجة نقص كلي أو جزئي في إنتاج هرمون  الطبيعيمرض يرتفع فيه مستوى السكر في الدم عن املعدل ( بأنه 75,2016 ،الشتىأكرم ) عرفه 

 .اإلنسانويصنف من األمراض املزمنة الخبيثة التي تصيب  ،وله مضاعفات عديدة على كل أجهزة الجسم ،األنسولين من خاليا البنكرياس

 أسبابه هي:

 ( أسباب وراثية.    2                                     التقدم في السن.       (1

 ( قلة النشاط البدني.    4                                      ضغط الدم. ارتفاع     (3

 بإحدى أمراض األوعية الدموية. اإلصابة( 6           .مستوى الكولسترول الضار ارتفاع      (5

 (72:2010)موس ى العتري،          تعرض البنكرياس اللتهاب فيروس ي . (8         ضعف في نسبة الجلوكوز في الدم.       (7

                                            أعراضه هي:

 التوتر الشديد والعصبية املستمرة.     (2       ضعف الجسم بشكل كبير.              (1

 بتصلب الشرايين.     اإلصابةزيادة  (4         جفاف حاد في الفم والحلق.           (3

 زيادة الوزن.( 6     .   الذبحات الصدرية وأمراض الكلى (5

 . زيادة التبول  (8                .  حساس باألطراففقدان اإل  (7

 (84:2017)خليل اليوسف ، ( ظهور دمامل بكثرة في الجسم.10                      ( خلل وتشوش في الرؤية .9

 

 مضاعفات مرض السكري على أجهزة الجسم:

 للسكري مضاعفات طويلة املدى ومنها:
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أن السبب في إصابة األعصاب يرجع إلى زيادة نسبة السكر في الدم والذي يضر األوعية الدموية التي تغذي األعصاب  إصابة األعصاب: يرى الباحثون  .1

 وخاصة العصب الحس ي باليد والقدم .

وذلك عن طريق ماليين من األوعية الدموية الدقيقة ولكن يؤدي  ،خراجها في البول وإ ،تصفية الفضالت في الدم إصابة الكلى: تقوم الكلى بعملية .2

 صابة وتدمير هذه العملية.إإلى  مرض السكر

باملياه البيضاء أو الزرقاء بالعين التي تحدث  اإلصابةويتسبب ذلك في  ،تلف في األوعية الدموية لشبكة العينمرض السكر إلى  ؤديإصابة العين: ي  .3

 مشاكل خطيرة للعين.

الم وتتضمن )أمراض الشرايين، آ ،تدريجي بأمراض القلب واألوعية الدموية بشكل اإلصابةيرفع مرض السكر فرصة  ة القلب واألوعية الدموية:إصاب .4

كما يعمل  ،نسبة الكوليسترول في الدم ارتفاعإلى ضافة باإل  ،الضغط الدم( ارتفاع ضيق الشرايين، السكتة الدماغية، الذبحة الصدرية، الصدر،

 بالعديد من الفيروسات. اإلصابةعلى ضعف جهاز املناعة بالجسم ويزيد من فرص ،رض السكر م

 املضاعفات قصيرة املدى:

فيسبب غيبوبة  ،لتر ( مليجرام/عشر60فيصل إلى ) ناملفاجئ للسكر في الدم نخفاضمثل اال  لسكر مضاعفات قصيرة املدىوملرض ا

تحدث ،فلتر  مليجرام/عشر( ،600 ) شديد يصل إلى ارتفاعو  ،اذا حدث زيادة في نسبة السكر أما  ،السكر عروفة باسم إغماءاملاغماء حالة  للمريض أو

 لال  ؛الغيبوبة
ً
 إلى املستشفى )عبدالعزيز حسين ، رتفاعنظرا

ً
 (93:2018املفاجئ وفي هذه الحالة يجب التوجه فورا

 : مرض السكري  عالج

 ،لوصول للوزن املثالي وعمل حمية غذائيةومحاولة ا ومزاولة التمارين الرياضية، بالعقاقير لتزاماج مريض السكري إلى املتابعة وااليحت

 الضغوط النفسية . ىمع العناية بالقدم والسيطرة عل نضافة إلى نظام غذائي صحيباإل 

 ،ته النفسيةلب على حاللى دعم نفس ي معنوي خاصة مع تغيرات وزن املريض فيؤثر ذلك بالسإن مريض السكري يحتاج أ ،وترى الباحثة

 بتعاد عن األشخاص حتى ال يتعرض ألي مضايقات.ويحاول العزلة واال 

 الدراسات السابدقة:
:
ً
 من األقدم لألحدث : التالي النحو  ىعل يوه صورة الجسم وعالقته ببعض املتغيرات النفسية اضطرابدراسات تناولت  أوال

  دراسة (أبوت، Abbotit,2000): صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات اضطرابدراسته التي هدفت إلى التعرف على العالقة بين  أجرى أبوت، 

  (220وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 راشدا

ً
 :وأظهرت نتائج الدراسة ،ومقياس تقدير الذات ،صورة الجسم اضطرابواستخدم الباحث مقياس  فردا

 ث والذكور لصالح اإلناث .اتقدير الذات واختالف بين اإلن انخفاضو  صورة الجسم اضطراببين  ،رتباطية موجبةاوجود عالقة 

  كما أجرى(هيود وأخرون، Heywoodet.al,2006 ) سلوك األكل اضطرابصورة الجسم و  اضطرابفحص العالقة بين  :لىإدراسة هدفت، 

 )ن=  (190) وتكونت عينة الدراسة من
ً
 بين الذكور واإلناث في  :وأظهرت نتائج الدراسة الذكور(من  93)ن= و  من اإلناث( 97فردا

ً
أن هناك فروقا

سلوك األكل وأن صورة في  اضطرابأجسامهم بشكل س يء يعانون  نأن الذكور الذين يرو  :كما أظهرت ،معايير الحكم على صورة الجسم لديهم

 مع 
ً
 اضطراباإلناث أكثر كما أن  ،سلوك األكل اضطرابالجسم السلبية لدى اإلناث ترتبط إيجابيا

ً
 من الذكور. ا

  وأجرى (كلوني وباردمان، Clony&Baardman,2007) عمل دراسة مسحية عن عدم الرضا عن الجسم وعالقته  :دراسة هدفت إلى

بار صورة الجسم تخواستخدم الباحثان ا ،سنه( 24لىإ20تراوح أعمارهن من ) ،فتاة (2805وتكونت الدراسة من ) ،سلوك األكل اتاضطرابب

ات سلوك اضطرابتي لديهن صورة مشوهة للجسم يكن مستهدفات لإلضافة بالأن الفتيات ال :وأظهرت النتائج ،ات سلوك األكلاضطرابومقياس 

 إلى جانب عدم الرضا عن الجسم )خاصة في الوزن( كمحدد سلوك األكل لدى الشباب وصغار الراشدين. ،األكل

  وسلوك األكل املرتبط بالصحة  صورة الجسم اضطرابفحص العالقة بين  :دراسة هدفتإلى (2011 ،وهناء شويخ سهير الغباش ي)كما أجريت

 .لدى طالب الجامعة

 وطالبة (302):  أجريت الدراسة على عينة تكونت من وقد
ً
وطبقت الباحثتان مقياس الرضا عن ، سنة(20:18أعمارهن ما بين ) ت تراوح ،طالبا

يجابي بين صورة الجسم وسلوك األكل إوجود ارتباط  عنالنتائج  سفرتأو  ،املعرفة بسلوك األكل املرتبط بالصحةصورة الجسم ومقياس 

 املرتبطة بالصحة .

  وأجرى(هورن وأخرون، Horne et al 2012) من  نعانيي الالتيلدى اإلناث  صورة الجسم اضطرابالتعرف على عالقة  :دراسة هدفت إلى

 .ات األكلاضطراب
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وأسفرت  ،ات األكلاضطرابوطبق الباحثون مقياس تقدير حجم الجسم ومقياس  سنة(25-17أعمارهن بين) تتراوح ،أنثى (214قوام العينة)بلغ 

 
ً
واملجموعة  ،ات األكلاضطرابمن مجموعات حصلت عليها مجموعة فرعية  يالت بين متوسطات الدرجات النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا

 في صورة الجسم . اضطرابالسوية على مقياس تقدير الحجم وذلك لصالح األفراد الذين يعانون من تشوه و 

  وأجرى ( جابلونسكا  –رابى ،Rabe-Jablonska,2013) تي يعانين من فقدان الاللدى الطالبات  ،صورة الجسم اضطراب :دراسة بعنوان

و طبق عليهم استبيان تشوه صورة الجسم ومقياس  سنة(19:13تتراوح أعمارهن من ) طالبة(30وتكونت عينة الدراسة من ) ،الشهية العصبي

يعانين من فقدان الشهية العصبي ومتوسط درجات  الالتيفقدان الشهية العصبي وأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين درجات الطالبات 

 وجود عالقة دالة و ،أظهرت النتائجكما  نمجموعة فقدان الشهية العصبيوذلك لصالح  على مقياس عدم الرضا عن الجسم ،الطالبات العاديات

 بين عدم الرضا عن الجسم وفقدان الشهية العصبي . ارتباطية،

  جتماعي  وفقدان الشهية العصبيصورة الجسم والقلق اال  اضطرابدراسة هدفت الى فحص طبيعة العالقة بين  (2014 ،حسين فايد) وأجرى، 

مقياس شكل الجسم ومقياس  ، واستخدم الباحث األدوات التالية: سنة(19-17بين ) أعمارهن تتراوح ما ،فتاة (150وتكونت عينة الدراسة من )

  االجتماعيالقلق 
ً
 تماعي وأنه توجدجاال قلق صورة الجسم والعن بين عدم الرضا  للشباب وأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا

 فروق 
ً
 بين متوسطات الدرجات التي حصلت عليها اإلناث ذوات الدرجات املرتفعة وذوات املنخفضة لصالح ذوات الدرجات املرتفعة دالة إحصائيا

 على مقياس فقدان الشهية العصبي.

  وأجرى (سميتس وأخرون، smeets et al,2015 )  من فقدان الشهية  ينيعان لواتيصورة الجسم لدى اإلناث ال اضطرابدراسة هدفت الى بحث

وأظهرت النتائج  ،الجسم اتجاهاتواستبيان  الباحثون مقياس فقدان الشهية العصبي وطبق طالبة من الجامعة(39وبلغت العينة ) ،العصبي

 بين متوسطات الدرجات التي حصل
ً
وبين متوسطات الدرجات  يعانين من فقدان الشهية العصبي الالتيعليها الفتيات  توجود فروق دالة إحصائيا

 ات تتعلق باألكل.اضطرابال يعانين من أية  الالتيعليها الفتيات  تحصل يالت

: دراسات تناولت بعض اال 
ً
 .ات النفسية لدى مرض ى السكري ضطرابثانيا

 وهي على النحو التالي من األقدم لألحدث : ،لدى مرض ى السكري ات واألمراض النفسية ضطرابتناولت بعض اال  يهناك العديد من الدراسات الت 

  من مرض ى السكري  (400بلغ قوام عينة الدراسة ) ،وعالقته بجودة الحياة لدى مرض ى السكري  االكتئاب :بعنوان (2012 ،مرفت عزيز)دراسة

بين أفراد العينة  االكتئاب انتشار وأظهرت النتائج  ،ومقياس جودة الحياة لالكتئابطبقت الباحثة عدة مقاييس هي مقياس بيك  ،)إناث وذكور(

وجودة  االكتئابووجود عالقة عكسية بين  االكتئاببالسكري و  اإلصابةو ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الحياة (  %31,5: )بنسبة 

 .االكتئاباإلناث أعلى من الذكور في مستوى كما تبين أن  الحياة 

  دراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين القلق ومرض السكري وطبق الباحث مقياس القلق  (:2013 ،عبد الكريم رضوان) أجرى

 بين 
ً
 مستوى القلق وعالقته بمرض السكري . ارتفاعوأظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائيا

  دراسة(بيرت وروبين، Peyret&Rubin,2016:)  تكونت عينة  ،لدى مرض ى السكري  االكتئابلى التعرف على مستويات القلق و إهدفت الدراسة

أن هناك عالقة بين مرض السكري  :ومقياس القلق وأظهرت النتائج االكتئابمن مرض ى السكري واستخدم الباحثان مقياس  (246):الدراسة من 

 بين مستويات القلق املرتفعة وبين  ،ات نفسيةاضطرابوخطورة حدوث 
ً
 . االكتئابووجود عالقة دالة إحصائيا

  دراسة (وسنوك ور با، Power&snok,2018 :)  االكتئابختالف العالقة بين ابعنوان  
ً
 والتحكم بمستوى السكر لدى مرض السكر تبعا

لدى مرض ى السكري وعالقة ذلك بمستوى التحكم  االكتئاب  عالماتوهدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى اختالف ظهور  ،للجنس

 
ً
مريض بالسكري واستخدم الباحثان مقياس خاص  (174وتكونت عينة الدراسة من )، أنثى( أو )ذكر، للجنس والعمر بالسكر في الدم لديهم تبعا

والسكري أقوى لدى النساء منه عند  االكتئاب وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط بين ،لدى مرض ى السكري  االكتئابالقلق و   عالماتلتوضيح 

لدى مرض ى السكري بشكل عام والقدرة على التحكم بمستوى السكر في الدم  االكتئاب عالماتكما أوضحت النتائج أن هناك عالقة بين  ،الرجال

  ،وذلك عند النساء أكثر من الرجال
ً
التقارير الطبية للمرض ى وأن كبار السن هم األكثر للمقياس الخاص الذى اعتمد عليه الباحثان وحسب  وفقا

 من الشباب والراشدين. تامعانا

 تعدقيب على الدراسات السابدقة:ال

  سلوك األكل، اضطراب مثل تقدير الذات، ها وعالقتها ببعض املتغيرات النفسية املختلفةاضطرابصورة الجسم و  الدراسات السابقة تناولت 

عتمدت على حاالت أسوياء ولم توجد دراسات ا وتنوعت املوضوعات ولكن معظم الدراسات ،االجتماعيالقلق  فقدان الشهية العصبي،

 كمرض السكري أو القلب وغيره. إكلينيكية
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  القلق، وتنوعت موضوعاتها منها جودة الحياة لدى مرض ى السكري، تناولت متغيرات نفسية عديدة ،الدراسات التي تناولت مرض السكري 

هتمت الباحثة في اصورة الجسم لدى مرض ى السكري لذلك  اضطرابتناولت  -في حدود علم الباحثة -ولكن ال توجد دراسة. االكتئاب

 لدى مرض ى السكري. االكتئابصورة الجسم ومدى عالقته ب اضطرابدراستها الحالية بتناول جديد ملفهوم 

 فروض الدراسة:

 بين متوسطتو  .1
ً
 الجسم. اضطرابعلى مقياس  لدى مرض ى السكري  إناث(-درجات أفراد عينة الدراسة)ذكور  يجد فروق دالة إحصائيا

 بين متوسطتو  .2
ً
  .االكتئابعلى مقياس لدى مرض ى السكري  إناث(-درجات أفراد عينة الدراسة)ذكور  يجد فروق دالة إحصائيا

 عالقة ا توجد .3
ً
 .اباالكتئصورة الجسم والشعور ب اضطراببين  رتباطية دالة إحصائيا

 ختالف العمر.اب االكتئابصورة الجسم ومقياس  اضطرابتختلف متوسطات درجات عينة الدراسة على مقياس  .4

 إجراءات الدراسة:
 
ً
 منهج الدراسة: :أوال

املتغيرات ذات  ضوء يف الذى يهتم بوصف الظاهرة وتحليل املعلومات والبيانات وتفسيرها ياالرتباط يالدراسة على املنهج الوصف اعتمدت

 هو األكثر مناسبة ملثل هذه الدراسة. الوصفي  املنهج و العالقة

 
ً
 عينة الدراسة: :ثانيا

بمستشفى )امللك فهد  حدة العناية بمرض ى السكري و من مرض ى السكري املترددين على  امريض (96أجريت الدراسة على عينة بلغ قوامها )

ختيرت العينة بصورة اوقد  (سنة65سنة إلى23من اإلناث تراوحت أعمارهم من ) (50و) الذكور من  (46التخصص ي(بالقصيم ووزعت العينة إلى)

  عشوائية من املستشفى.

 
ً
 أدوات الدراسة:  :ثالثا

 :اشتملت الدراسة على األدوات التالية

 صورة الجسم   إعداد/مجدي الدسوقي اضطرابمقياس  .1

 وأخرون إعداد/زيمرمان        االكتئابقائمة تشخيص  .2

 صورة الجسم: اضطرابالعرض التفصيلي ملدقياس 

، ي:بنود املقياس خمسة بدائل ه أمام كل بند منصيغت صياغة عربية فصحى و  ،فقرة(  34 )تكون املقياس من
ً
، دائما

ً
، غالبا

ً
 نادر، أحيانا

 
ً
) :اآلتيستجابات أوزان متدرجة كوضعت لهذه اال وقد  ،أبدا

ً
 )، ( 4دائما

ً
 )، ( 3غالبا

ً
 )، ( 2أحيانا

ً
 )صفر( ،(1نادرا

ً
( 25,24,22,19,13,11والبنود ) ،أبدا

 صورة الجسم. في اضطرابتجاه العكس ي والدرجة املرتفعة تشير إلى الرضا عن صورة الجسم والدرجة املنخفضة تشير إلى تصحح في اال

 الخصائص السيكومترية للمدقياس:
زمي للمقياس وذلك بحساب معامل تم التحقق من الصدق التال كما الصدق التالزمي: : تم حساب صدق املقياس باستخدام صدق املقياس

 ،د األبعادبار العالقات الذاتية الجسمية املتعدختعلى ا وبين درجاتهمي الحالعلى املقياس  (96)ن= أفراد العينةبين الدرجات التي حصل عليها  االرتباط

  ن،  (0,56رتباط قدرة )فتم التوصل إلى معامل ا
ً
 (. 0,01)عند مستوى  وهو معامل موجب ودال إحصائيا

وهو إجراء مقارنة طرفية بين متوسط درجات أفراد  ي امت الباحثة بحساب الصدق التمييز املقياس في الدراسة الحالية قوللتحقق من صدق 

على درجات منخفضة ا رائهم الذين حصلو صورة الجسم ومتوسط درجات نظ اضطرابعلى درجات مرتفعة على مقياس  االذين حصلو  عينة الدراسة

ة مما يشير إلى قدر (  27,75)فبلغت قيمة النسب الحرجة ( % 25 من) ودرجات أدنى( %25 من ) الحرجة لدرجات أعلى نسبةالوذلك بحساب ، ( 96)ن=

 صورة الجسم والجدول التالي يوضح ذلك: اضطراب يومنخفض  ياملقياسعلى التمييز بين مرتفع

على مدقياس ( %25 من ) ومتوسط درجات نظرائهم ضمن أدنى(، % 25من )النسبة الحرجة لداللة الفرق بين متوسط درجات مرض ى السكري أعلى : (1جدول)

 صورة الجسم. اضطراب
 مستوى الداللة الدرجة الحرجة ع م ن مجموعة املقارنة

الراضون عن صورة 

 الجسم

25 38,10 5,65 

 

 

27,75 

 

 

 

 دالة عند مستوى 

0,01 

 

الغير راضون عن صورة 

 الجسم

25 

 

16,19 2,15 
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 ثبات املدقياس:  

 تم حساب ثبات املقياس 

 على نفسطالبة من طالبات الجامعة ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى (  50 من ) تم تطبيق املقياس على مجموعة كلية :طريقة إعادة اإلجراء

 وهو معامل موجب ودال. (0,86) االرتباطوبلغ معامل ، أسابيع( 3املجموعة بفاصل زمني قدره )

صورة الجسم طريقة التطبيق ثم إعادة التطبيق للمقياس على عينة قوامها  اضطرابت الباحثة في دراستها الحالية لحساب ثبات مقياس وقد أجر 

 يوم15(من مرض ى السكري ثم أعيد التطبيق مرة أخرى بفاصل زمني قدره )96)
ً
 إ ة دالوهي قيمة ( 0.068)  االرتباطفبلغ معامل  (ا

ً
عند مستوى  حصائيا

 عتماد عليه.يمكن الوثوق به واال  مما يشير إلى تمتع املقياس بثبات جيد (0,01)

 :االكتئابقائمة تشخيص  وصف

 ملعايير الدليل التشخيص  االكتئاب اضطراب( وذلك لقياس Zimmerman,et al  2004زيمرمان وأخرون )أعد املقياس 
ً
الرابع املعدل  يطبقا

 ( 22 )ات النفسية وتتكون القائمة من مجموعتين من العبارات تتضمن املجموعة األولىضطرابلال 
ً
يلي كل سؤال خمسة اختيارات ويطلب من  سؤال

ثم يقوم بوضع دائرة حول الرقم  ياألسبوع املاض ف ملا شعر به خالل تتضمن وص يالت املفحوص أن يختار عبارة واحدة من بين الخيارات الخمس

  م العبارةأماتتألف من تسع عبارات يوجد  يفه املجموعة الثانية أما  ،املجاور لتلك العبارة
ً
خمسة خيارات على املفحوص أن يختار واحدة منها وفقا

والدرجة  االكتئابمستوى  ارتفاعالدرجة املرتفعة تشير إلى يحصل عليها املفحوص في كل مفردة و  يتصحيح القائمة بجمع الدرجات الت لحالته ويتم

 لدى املفحوص. االكتئابمستوى  انخفاضاملنخفضة تشير إلى 

 الخصائص السيكومترية للدقائمة:

  :صدق القائمة 

وذلك لتحديد مدى  ،من األساتذة املحكمين من أساتذة علم النفس والصحة النفسية (10)بعرضها على  ةالباحث تولحساب صدق القائمة قام

 على جميع الفقرات وأن املقياس مناسب.                 %(86) االتفاق إلىمناسبة العبارات وقد وصلت نسبة 

، (1997عادل عبدهللا ) :إعداد االكتئابمع مقياس  االرتباطمع حساب معامل  يعن طريق الصدق التالزم بحساب صدق القائمة وقامت الباحثة

 مما يدل على أن املقياس مناسب ودال عند مستوى ، (0,62) االرتباطفبلغ معامل 
ً
إلى صدق  مما يشير (  0,01)وهو معامل موجب ودال إحصائيا

 مرتفع للقائمة. يتالزم

 :ثبات الدقائمة 

بفاصل  على نفس املجموعةسيدة ثم أعيد تطبيقها مرة أخرى (  41 )باستخدام طريقة إعادة اإلجراء على عينة قوامها تم حساب ثبات القائمة

 عند مستوى  (،0,84 )قدره ارتباطقدره ثالثة أسابيع وتم التواصل إلى معامل  يزمن
ً
ط مما يوحى بتوافر شر (،  0,01 )وهو معامل دال إحصائيا

( من مرض ى 100ها )بطريقة التجزئة النصفية وذلك على عينة قواموقامت الباحثة الحالية  بحساب ثبات القائمة  الثبات بالنسبة للقائمة

على  (فا لأ)كما تم حساب معامل الثبات  عليه واالعتمادوهو معامل ثبات مرتفع يمكن الوثوق به  ،(0,80) االرتباطالسكري وبلغت قيمة معامل 

 عند مستوى (  0,87 )نفس املجموعة فتم التواصل إلى معامل ثبات قدره
ً
مما يدل على أن القائمة تتمتع بقدر  (،0,01 )وهو معامل دال إحصائيا

 كبير من الثبات.

 املستخدمة: اإلحصائيةاألساليب 

 معامل ألفا. .1

 )ت( لداللة الفروق بين متوسطات العينة.اختبار .2

 نحرافات املعيارية.اال حساب املتوسطات و  .3

 . االرتباطحساب معامل  .4

 تجاه.اال يتحليل التباين أحاد .5
 ( اإلصدار الرابع عشر. Spssحصائية باستخدام برنامج)وقد أجريت جميع األساليب اإل 

 تفسير نتائج الدراسة ومناقشتها:

 توجد ف :اآلتيوينص على  :الفرض األول 
ً
على مدقياس ،لدى مرض ى السكري إناث( -)ذكور  ،عينة الدراسة جاتدر  يبين متوسط ،روق دالة إحصائيا

 صورة الجسم. اضطراب
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 يوضح ذلك (2والجدول رقم )،تم حساب املتوسطات الحسابية وقيمة )ت(  ،صحة هذا الفرض وللتحقق من

 صورة الجسم اضطرابإناث( على مدقياس -عينة الدراسة )ذكور  ييمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطيوضح ق: (2جدول)

 مستوى الداللة قيمة )ت( اإلنحراف املعياري  املتوسط ن املجموعات املتغير

 4,82 5,13 32,90 46 ذكور  اضطرابمقياس 

 

دال عند مستوى 

 3,20 27,15 50 إناث صورة الجسم 0,01

 بين متوسط( وج2يتضح من جدول رقم)
ً
صورة  اضطراباإلناث( على مقياس  -درجات أفراد عينة الدراسة)الذكور  يود فروق دالة إحصائيا

 وبذلك يتضح أن اإلناث أكثر  يأن متوسط الجسم لصالح اإلناث حيث نجد
ً
 من الذكور اضطرابدرجات اإلناث أقل من الذكور بفروق دالة إحصائيا

ً
 ،ا

 .ولذلك سجلوا متوسط أدنى من متوسط الذكور 

رشاقة أكثر بالنحافة وال االهتمام بكل برامج املوضة و  اإلناثمن  الزائد االهتمام   أن اإلناث أعلى من الذكور هو يوترى الباحثة أن السبب ف

شكل الجسم على  يف اضطرابوخاصة مع وجود مرض السكري الذي يؤدى إلى  ضطرابهذا اال  ينجدهم يعانون أكثر من الرجال ف لذلك ،من الذكور 

 عالج السكري. يلفترة الزمنية الطويلة فمع ا اهيئة بدانة مفرطة فتظهر معاناة اإلناث من املظهر الخارجي وتزداد الحالة سوء

 من نتائج الفرض أن الذكور أويتضح 
ً
 هذا الفرض.صحة وبذلك يتحقق  ،صورة الجسم ولكن بصورة أقل من اإلناث اضطرابيعانون من  يضا

 اضطراب يواإلناث فحيث أظهرت نتائج دراسته وجود فروق بين الذكور  Abbotit 2000)،أبوت) وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة 

  وتتفق نتائجناث صورة الجسم لصالح اإل 
ً
( حيث أسفرت نتائج دراستهم عن وجود Heywood,et.al2006  ،نيخر هيود وآ)مع دراسة  هذا الفرض أيضا

ن من تشوه صورة إلناث فهن يعانيا أما أجسامهم بصورة سيئة يدركون   معايير الحكم على صورة الجسم وأن الذكور  يف ناثق بين الذكور واإل فرو 

 يتفاقم لديهن بصورة أعلى من الذكور. ضطرابالجسم واال 

   :يالفرض الثان
ً
 .االكتئابعلى مدقياس لدى مرض ى السكري إناث( -درجات أفراد عينة الدراسة )ذكور  يبين متوسط ،توجد فروق دالة إحصائيا

 ( يوضح ذلك3والجدول رقم ) ،تم حساب املتوسطات وقيمة )ت( وللتحقق من صحة هذا الفرض

 االكتئابإناث( على قائمة  -درجات عينة الدراسة )ذكور  ييمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطيوضح ق: (3جدول رقم )
 مستوى الداللة قيمة )ت( املعياري  االنحراف املتوسط ن املجموعات املتغير

دال عند مستوى  2,83 5,12 29,06 46 ذكور  اضطرابمدقياس 

 6,33 36,12 50 إناث صورة الجسم 0,01

 بين متوسط( أنه يو 3رقم ) جدول  من خالليتضح 
ً
إناث( مرض ى السكري على مقياس  -درجات عينة الدراسة )ذكور  يجد فروق دالة إحصائيا

 ب مام،( 0,01فروق دالة عند مستوى ) ( لصالح اإلناث حيث توجداالكتئاب)قائمة تشخيص 
ً
من الذكور من  االكتئابيؤكد أن اإلناث أكثر شعورا

 مرض ى السكري.

حيث أجرت دراستها على مستوى  ؛(2012 ،مرفت عزيز)ومما سبق يتضح صحة هذا الفرض وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة 

 بين الذكور واإلناث إلى وجودوعالقته بجودة الحياة لدى مرض ى السكري وأشارت نتائج دراستها  االكتئاب
ً
حيث بلغت  االكتئاب يف فروق دالة إحصائيا

 على لدى اإلناث عن الذكور.أمتوسطات  االكتئابمعدالت 

ويرجع ذلك لطبيعة  ؛نسبة أعلى من الذكور بيصيب اإلناث  االكتئابحيث نجد أن مرض  ؛وترى الباحثة أن نتائج هذا الفرض نتائج منطقية

رية أكثر من الذكور لذلك نجدها تتعرض يمعظم القرارات الحياتية واملص يتسيطر عليها ف نفعاالت ومشاعرالديه  اجتماعيكائن  يفه تكوين املرأة

 لنوبات اكتئاب  لصدمات ومشكالت في حياتها اليومية وفى مجال عملها لذلك
ً
 تشعر أن و تتعرض كثيرا

ً
 تستطيع املقاومة واملواجهة وأحيانا

ً
أحيانا

لضغوط عدة ولكن رد فعلهم على املواقف والضغوط يدل على  ن يتعرضو  فهم ذكور بعكس ال يالنفس  رشادالضغوط أقوى منها فتحتاج إلى العالج واإل 

 وهذا ال يمنع أن كثير   ية وعدم الوقوع فريسة للمرض النفس القو 
ً
 . لألعراض ن من الذكور يتعرضو  ا

مرض  انتشارمعدالت  يوأن اإلناث أعلى من الذكور ف كتئاب وأسبابه وأعراضه وأنواعهتيجة هذا الفرض مع األطر النظرية لالوتتفق ن

بين اإلناث أعلى من  هانتشار معدالت أن من الذكور أي بنسبة أعلى  ناثيصيب اإل  هأنفي  (29:2002، عبد الستار إبراهيم)أشار إلى ذلك  كما االكتئاب

 
ً
 .(516:2007 ،حامد زهران)الذكور ويؤكد ذلك أيضا

 أن تتفاقم ويصل لحد إخبرة  االكتئابأن  مما سبق، يتضح  
ً
نسانية عامة يمر بها الفرد خالل مراحل حياته ولكن هذه الخبرة ليس شرطا

في  (Power&snok2018 ،وكنوس ر و با) دراسة  مع نتيجةتفق تمزمنة مثل مرض السكري كما  اضمر أإال إذا كان معها مسببات أخرى كحالة  ،املرض

 لدى النساء أعلى من الرجال. االكتئابأن 

 بين توجد عالقة ا :اآلتيوينص على  الفرض الثالث:
ً
 .االكتئابصورة الجسم و  اضطرابرتباطية دالة إحصائيا
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 ( يوضح ذلك 4والجدول رقم ) ،االكتئابصورة الجسم و  اضطراببين  االرتباطوللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل 

 االكتئابصورة الجسم و  اضطراببين  االرتباطيوضح معامالت : (4جدول )
 مستوى الداللة صورة الجسم اضطرابب االرتباطمعامل  املتغير

 0,001دالة عند مستوى  0,82 االكتئاب

 و رتباطية موجبة اوجود عالقة ( 4يتضح من الجدول رقم )
ً
من مرض ى  اإلناث( -بين درجات أفراد عينة الدراسة )الذكور  دالة إحصائيا

درجات األفراد على  ارتفعتهذا املوضوع أنه كلما  يوتجدر اإلشارة ف االكتئابتهم على مقياس صورة الجسم ودرجا اضطرابالسكري على مقياس 

ك يتحقق لدى الفرد وبذل االكتئابزاد مستوى  ضطرابكلما زاد اال  نه أ يأ االكتئابصورة الجسم كلما ارتفعت درجاتهم على مقياس  اضطرابمقياس 

صورة الجسم وأنه كلما صعب عالجه ومقاومته كلما أصبح  اضطرابوهى نتيجة أشارت اليها األطر األدبية ملفهوم  ،صحة الفرض الثالث بالدراسة

 .االكتئابو  اإلحباطاملريض يشعر ب

 االكتئابصورة الجسم وقائمة تشخيص  اضطرابتختلف متوسطات درجات عينة الدراسة على مدقياس  :اآلتيوينص على  الفرض الرابع:

 باختالف العمر.

  ( يوضح ذلك5االتجاه والجدول رقم ) يحادأوللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق تحليل التباين 

 ختالف العمراتحليل التباين بين متوسطات أفراد العينة ب: (5جدول)
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسطات املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين 

 0,01دالة عند مستوى  8,65 730,02 5 3650,10 بين املجموعات

 803,47 90 72312,45 داخل املجموعات

  95 75962,55 املجموع

( من  50=  إناث – 46=  ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة )ذكور 5يتضح من الجدول رقم )

 ختالف العمر بين أفراد عينة الدراسة وبذلك تتحقق نتيجة هذا الفرض.ترجع ال  االكتئابصورة الجسم وقائمة  اضطرابمرض ى السكري على مقياس 

  (5ويتضح من جدول رقم )
ً
مر بين مما يشير إلى تأثير متغير اختالف الع ،،(01عند املستوى ) ،(8,65أن قيمة النسبة الغائبة بلغت ) أيضا

عنه لدى كبار السن فقد تراوحت أعمار  االكتئابصورة الجسم و  ضطرابأن الشباب والراشدين هم األكثر مقاومة ال  يوهذا يعن عينة الدراسةأفراد 

وهذه  االكتئابوللشعور ب صورة الجسم ضطرابسنة( وبذلك يتضح أن الشباب والراشدين هم األكثر مواجهة ال 65:23من سن ) أفراد عينة الدراسة

 يف اضطرابويشعر ب ،خاصة إذا ارتبط معه مضاعفات مرض السكري  االكتئابالعمر كلما شعر بصورة أكبر ب يف اإلنساننتيجة منطقية فكلما تقدم 

وسنوك  ور جة هذا الفرض مع نتائج دراسة بالديه وتتفق نتي ينفعالالجانب اال  اضطرابصورة الجسم نتيجة ضعف القدرات الجسمية والعقلية و 

(Power&snok,2018)، لى اختالف العمر وذلك لصالح األصغرإترجع  االكتئابمستوى الشعور ب يف واإلناث فروق بين الذكور  وجود عن  أسفرت يالت 

 
ً
  االكتئابفالشباب والراشدين نسبة  ،عمرا

ً
أقل منه  اضطرابصورة الجسم لدى الشباب وصغار الراشدين  اضطرابلديهم أقل من كبار السن وأيضا

 أفراد عينة الدراسة الحالية وبذلك يتضح صحة هذا الفرض. لدى كبار السن

 التوصيات:
 دراسة من نتائج:تم صياغة التوصيات التالية في ضوء ما أسفرت عنه ال

وخاصة مرض ى  ،اإلنسانحياة  يوأهمية ممارسة الرياضة ف ي،تتناول الغذاء الصح يالت ،مناشدة وسائل اإلعالم للتركيز على البرامج اإلرشادية .1

 السكري.

 الهدف منها توعية وإرشاد املرض ى بمضاعفات السكري. ،السكري باملستشفيات ىبعة مرض اعمل ندوات وورش عمل بوحدة مت .2

 ي،ف ،لدى مرض ى السكري  باالكتئاوالتخلص من حدة أعراض  صورة الجسم اضطرابتهدف إلى التخلص من أعراض  ،تصميم برامج إرشادية .3

 مختلف املراحل العمرية وخاصة الشباب.
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Body Image Disturbance and Relationship to the Feeling of Depression 

in Sample of Diabetes 
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Abstract:        The present study aimed to detect the relationship between the disorder of the body image and 

the feeling of depression in a sample of diabetic patients, the sample of the study consisted of (96) diabetic 
patients in King Fahd Specialist Hospital in Buraidah in Al-Qassim region(46 males, 50 females), according 

to them The results of the study showed a significant correlation between body image disorder and the feeling 

of depression, the results also showed that females are more disturbed than males in the image of the body and 
they are more depressed than Males, also found significant differences Between the mean scores of the study 

sample (males - females) of diabetics on the body image disorder scale and depression list due to the age 

difference among the study sample.  
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