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       :مستخلص ال

التعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية هدفت الدراسة إلى       

والديموجرافية ألسر أطفال مرضى السكري بمستشفى الملك خالد الجامعي بمدينة 

( 60الرياض. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من )

 مفردة  تم  اختيارهم بطريقة عمدية بالحصر الشامل ألسر أطفال مرضى السكري

والمترددين على مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض. وتم تقسيم االستبيان إلى 

محورين المحور األول: المتغيرات المستقلة للدراسة والتي تتضمن  الخصائص 

االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية لعينة الدراسة. والمحور الثاني: أسئلة مغلقة عن 

لمؤثرة في نظرة المجتمع ألطفال مرضى السكري العوامل االجتماعية والثقافية ا

توصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في استجابة أفراد عينة . والتي تؤثر على األسرة 

الدراسة حول العوامل االجتماعية المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري وكان 

تفكير في من أهمها تحمل الوالدين الجزء األكبر من مسؤولية العناية بالطفل ، وال

مستقبل الطفل المصاب يقلقهم.  كما أظهرت النتائج وجود تفاوت في استجابات عينة 

أفراد الدراسة على محور العوامل الثقافية المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى 

السكري، وكانت أهم تلك العوامل قراءة ما يتعلق بطبيعة مرض السكري وما يحدثه 
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ً مع مرضه، العناية الطبية لطفلهم لألطفال، محاولة تثقيف طفلهم لي كون أكثر وعيا

 كإعطاء حقنة األنسولين وتقديم اإلسعافات األولية.

:العوامل االجتماعية ، العوامل الثقافية ، أطفال مرضى السكري ،  الكلمات الدالة

 مستشفى الملك خالد الجامعي

Abstract 

The study aimed at determining social, cultural, economic 

and demographic features for the families of children with 

diabetes at King Khalid University Hospital in Riyadh city. The 

researcher used the analytical descriptive methodology with a 

sample of 60 patients whom selected purposefully by the whole 

listing of all families of children with diabetes visiting king 

Khalid university hospital in Riyadh. The survey was divided 

into two parts: first part: independent variables of the study that 

included social, economic and demographic features of the study 

sample. The second part contained closed-ended questions about 

the social and cultural factors affecting on the view of the 

community towards children with diabetics that affects the 

patients’ family. The study concluded to a huge variance in the 

response of study sample towards social factors determining the 

view towards families of children with diabetes. The responses 

represented mainly that the parents bear the main part of taking 

the responsibility of taking care of their child and worrying about 

child’s future. Moreover, results showed a great deal of variance 

in the responses of study sample on the cultural factors 

determining the view of the families of children with diabetes 

specifically reading all topics related to diabetes and its effects 

on children, trying to inform their child to be more aware of his 

disease, providing medical care to their child like giving him 

insulin and providing him with first aid services.  

Key Words: Social Factors, Cultural Factors, Diabetic Children, 

King Khalid University Hospital. 
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 المقدمة :

إن قضية الصحة والمرض تقعع فعي مقدمعة موضعوعات الطفولعة التعي تحظعي 

علععى حععد سععواء ، خاصععة وأن محععددات الصععحة -باهتمععام الععدول المتقدمععة و الناميععة 

والمععرض ال تقتصععر علععى المحععددات البيولوجيععة فقععل، وإنمععا تشععمل العوامععل النفسععية 

ادهععا المختلفععة، وتلعععل الحالععة الصععحية دوراً مهمععاً فععي واالجتماعيععة واالقتصععادية ب بع

حياة الطفعل وأسعرته ومعن حولعه،  وتعدفع بالطفعل إلعى ممارسعة أدواراً وأتعكاالً مختلفعة 

تتطععابق مععع مععا يكتسععبه وتفرضععه عليععه الحالععة الصععحية، فالطفععل عبععر سععنوات نمععو  

مة لتسعاعد  علعى البيولوجي والسيكولوجي والسوسيولوجي؛ بحاجة إلى الحيوية والسال

 من حوله، وتزيد من معارفه ومن ثم تكوين تخصيته.                          اكتشاف البيئة

ومععن الجععدير بالعع كر أن الثععار النفسععية واالجتماعيععة لألمععراض فععي مرحلععة 

الطفولععة؛ تعععد أتععد خطععراً فععي بعععأ األحيععان مععن أثارهععا الجسععمية، ويسععبل المععرض 

عضعععوي للجسعععم ممعععا يعععؤثر علعععي سعععلو  الطفعععل المعععريأ اضعععطراباً فعععي التعععوا ن ال

 (.   32:  1990واتجاهاته. )أبو حطل وصادق، 

لقد عرف مرض السكر من  القدم فقد عرفته الحضارات الصعينية والفرعونيعة 

عام، كما كتل الطبيل العربي ابن سعينا  250واإلغريقية والتورية والبابلية من  نحو 

 Theلقععرن السععابع عشععر باسععم تععيطان البععول ) عنععه قبععل ألععف عععام ، وعععرف فععي ا

Pissing Evil نظعراً لمعا يصعيل المعريأ معن كثعرة غيعر طبيعيعة فعي كميعة البعول ،)

هو العالم اليونعاني أرتيعوو وأول معن ميعز   Diabetesوأول من أطلق عليه مصطلح 

م( .) 1860الخاليعععا التعععي تفعععر  األنسعععولين فعععي البنكريعععاو هعععو الععععالم النجرهعععانز ) 

 (.  76م، ص1993دروو ،عي

ويعد داء السكري مرض معزمن يحعدع عنعدما البنكريعاو لعم يععد قعادراً علعى 

أو عنععععدما ال يسععععتطيع الجسععععم االسععععتفادة مععععن األنسععععولين التععععي  األنسععععولين، جعععععل

ن يفععععر   البنكريععععاو، العععع ي يعمععععل مثععععل مفتععععا  األنسععععولين هععععو هرمععععو ينتجهععععا.

من الطعام الع ي ن كلعه يمعر معن مجعرم العدم إلعى الخاليعا فعي الجسعم  الجلوكو  للسما 

يععععتم تقسععععيم جميععععع األطعمععععة الكربوهيععععدرات إلععععى جلوكععععو  فععععي  إلنتععععاط الطاقععععة.

 األنسولين يساعد الجلوكو  وصول إلى الخاليا. الدم.

ل إلعععى ععععدم القعععدرة علعععى إنتعععاط األنسعععولين أو اسعععتخدامه يعععؤدي بشعععكل فععععا

علعى المعدم  مستويات الجلوكو  التي أثيرت في الدم )المعروف باسم فرط سكر العدم(.

الطويل يرتبل ارتفاع مستويات السكر مع األضرار التعي لحقعت الجسعم وفشعل مختلعف 

 .  IDF)األجهزة واألنسجة.)

لقععد أجريععت علععى العديععد مععن الدراسععات التععي بععين وجهععات نظععر البععاء حععول 

ر بها أبناءهم المصابين بداء السكري داخل المدرسة ، واهتمعت برييعة التجارب التي م

البععععاء لمععععدم نجععععا  النظععععام المدرسععععي فععععي تلبيععععة احتياجععععات أطفععععال داء السععععكري 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.idf.org/worlddiabetesday/toolkit/pwd/glossary&usg=ALkJrhgXp0NkDjj3RvRkRKvk-FI_fjRzCg#insulin
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.idf.org/worlddiabetesday/toolkit/pwd/glossary&usg=ALkJrhgXp0NkDjj3RvRkRKvk-FI_fjRzCg#glucose
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(Flett,2005 وأظهرت دراسة أخرم خبرة األمهعات فعي رعايعة أبنعائهم المصعابين ،)

لواقععع علععى كاهععل بععداء السععكري وكيفيععة سعععيهن إلععى توسععيع خبععراتهن وحجععم العععلء ا

(، فيمععععععا اختصععععععت دراسععععععة (Martins,et al., 2013هععععععؤالء األمهععععععات 

Friedrich,2008) باهتمعععام البعععاء واألمهعععات باسعععتخدام المصعععادر المختلفعععة التعععي )

تسعععععاعد فعععععي ععععععدم حعععععدوع مضعععععاعفات داء السعععععكري لعععععدم أبنعععععائهم، وأضعععععافت 

(MunaSunni,etal.,2015باستكشعععاف المعتقعععدات الثقافيعععة لعععدم أسععع ) ر  األطفعععال

 الصوماليين المقيمين بوالية مينسوتا ومدم سيطرتهم أو إدارتهم للمرض .

إن مجمل الدراسات التي أجريت حاولعت اكتشعاف خبعرة أبعاء أطفعال مرضعى 

السكري، واكتشاف مدم تقبلهم للمرض وكيفية تكيفيهم مع نمعل حيعاة جديعد كليعا ، بععد 

فععي محاولععة فهععم داء السععكري لععدم إصععابة أبنععائهم بمععرض السععكري ، وبحثععت أيضععاً 

األطفال ونمو المفاهيم المعرفية المرتبطة بعالمرض وانتقالعه ، بمعا يشعمل تحديعد لعريم 

األطفال وإدراكاتهم المختلفة حول السكري، بجانعل البحعث ععن التع ثيرات االجتماعيعة 

والثقافيعععة واالقتصعععادية علعععى احتماليعععة تسعععبل السعععكري فعععي السعععمنة بعععين األطفعععال 

راهقين ، وعالقة المرض باالستعداد األكاديمي لديهم . إن معرفعة للعك يسعاعد فعي والم

التعرف على أنماط الرعاية األولية التي يحتاجها األطفال فعي المدرسعة ، وكيفيعة إدارة 

 مرض السكري لديهم.

مجمععل القععول ، أن السععكري مععن األمععراض التععي تحتععاط إلععى رعايععة مسععتمرة 

لشخص طيلة حياته ، وإلا كان الكبار يعانون ويتع لمون معن كونه مزمن   ويستمر مع ا

نوباتععه  فععإن الصععغار فععي طععور النمععو يتعع لمون ويعععانون مععن الالم وفقععدان االتععزان 

الجسدي  والنفسي النابع من آثار ، كما أن أسر أطفال المرضى تعاني تماما كما يععاني 

المعرض ، وفيمعا بععد تحملهعم  أبنائهم المصابين ، وإن نظرة أسعرهم  مختلفعة تمامعا بععد

أعبعاء الرعايععة الطبيعة الدقيقععة ألبنعائهم، لعع لك يمكععن القعول أن نظععرة المجتمعع  فععي هعع   

الدراسة هي نظرة أسر أطفال مرضعى السعكري، وهع   النظعرة لعدم هع   األسعر يمكعن 

أن تتجمع في مجموعة من العوامل االجتماعية والثقافية التي تحدد تلك النظعرة، وعليعه 

 بح لزاماً البحث عن تلك العوامل بشكل أكثر دقة في المجتمع المحلي .أص

 مشكلة الدراسة :

يهتم الباحعث ب طفعال معرض السعكري وأسعرهم وللعك نعابع معن اقترانعه بشعكل 

مباتر مع هع ا المعرض لعدم أطفالعه وقعد وجعد هنعا  عوامعل اجتماعيعة وثقافيعة تحتعاط 

ألطفععال مععن عمععر الععوالدة إلععى سععن لدراسععة  ففععي ظععل انتشععار أمععراض السععكري بععين ا

البلوغ مما قد يؤثر  على أسر  األطفعال سعيركز الباحعث علعى أسعر األطفعال المصعابين 

بداء السكري والعوامعل االجتماعيعة والثقافيعة المصعاحبة إلصعابة األطفعال بهع ا العداء ، 

اب وبالتالي فلن يدخل في دائرة اهتمام الدراسعة الحاليعة أي نمعل معن داء السعكري مصع
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به األطفال وإنما اإلصابة ب حدهما أو كالهما فحدود الدراسة الحالية تركز على األسعر  

والعوامل االجتماعيعة والثقافيعة المرتبطعة بإصعابة أبنعاءهم بهع ا العداء ممعا لفعت الباحعث 

 ضرورة دراسة ه   العوامل على أسر  األطفال.

خصوصعا األطفعال األسرة تعتبر الركيعزة األساسعية لتوعيعة معريأ السعكري 

وهم المسئول األول عن تغ يته وتثقيفه ودمجه مع المجتمعع بشعكل يحعافل علعى صعحته 

ووضع له تصور خاص لما ينفعه وما يضر  من النواحي الجسدية والغ ائية وتر  له 

أن حياتعه مقترنعة بععالط مععين يععوض توقعف البنكريعاو وهعو األنسعولين ومعع الوقعت 

السعكري واخع  الععالط بالوقعت المناسعل واالبتععاد ععن  يعتمد الطفل على نفسه بفحص

الم كوالت التي تسبل له ارتفاع في مستوم السعكري باإلضعافة إلعى توعيتعه ب نعه قعادر 

على ممارسات جميع ما يمارسه الطفل وفي حالة حدوع أي أعراض يخبر احعد أفعراد 

 بالدم. أسرته ب سرع وقت لكي يتفادون أعراض أما ارتفاع أو انخفاض السكري

فاألسرة حلقة وصعل بعين الطفعل والطبيعل وععدم إهمالعه فعي اخع  الفحوصعات 

بشكل مستمر حتى يعدر  مشعكلة مرضعه ويعتمعد علعى نفسعه ألنعه ال يملعك قعرار بحكعم 

صغر سنه حتى يصل إلى عمر البلوغ وهو على اطالع تام بكل معا يحتاجعه معن أدويعة 

 وغ اء.

فععي معانععاة أسععر  أطفععال مععرض وفععي ضععوء مععا تقععدم تتحععدد مشععكلة الدراسععة 

السععكري فععي مواجهععة العوامععل االجتماعيععة والثقافيععة وتوضععيح دورهععم واحتياجععاتهم 

 للوصول إلى بعأ المقترحات والحلول من اجل تكوين صورة واضحة للمجتمع.

 أهداف الدراسة :

 التعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية لعينة الدراسة. .1

 على العوامل االجتماعية المحددة لنظرة أسر  أطفال مرضى السكري.التعرف  .2

 التعرف على العوامل الثقافية المحددة لنظرة أسر  أطفال مرضى السكري. .3

 رابعاً :تساؤالت الدراسة

 ما الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية لعينة الدراسة؟ .1

 طفال مرضى السكري؟ما العوامل االجتماعية المحددة لنظرة أسر  أ .2

 ما العوامل الثقافية المحددة لنظرة أسر مرضى السكري؟ .3

 أهمية الدراسة :

 يمكن تحديد أهمية الدارسة من الناحية العلمية والعملية على النحو التالي :

  أنها تتناول العوامل االجتماعية والثقافية التي تحيل ب سر  أطفال داء السكري ومعا

ينبثق من ه   العوامل من متغيرات كإضافة علمية في مجال علم االجتماع الطبعي 

 واألسري. 
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  أن الفحععص والتقيععيم الميععداني قععد يكشععف عععن كثيععر مععن المتغيععرات والنتععائج التععي

ي وتعؤثر فعي نظعرتهم لعداء السعكري والمجتمعع معن تحيل ب سر  أطفعال داء السعكر

 حولهم.

  أن الدراسععة بنتائجهععا يمكععن أن تمثععل تمهيععدا للتععدخل وتحسععين ظععروف أطفععال داء

 السكري وأسرهم .

   أن تجميع عوامل ثقافية واجتماعية متعددة تساهم في مزيد من الفهعم إلدارة األسعر

 لمعاناة أبناءهم المصابين بداء السكري.

 لدراسة :محددات ا

 المحدد الجغرافي ويتمثل في مستشفى الملك خالد الجامعي بمدينة الرياض  -1

 المحدد البشري ويتمثل في عينة من أسر أطفال مرضى السكري . -2

عام الجامعي المحدد الزمني وهو إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من ال -3

  هـ .  1438هـ / 1437

 مفهوم وأهمية األسرة:  

األسرة الخلية الحيوية األساسية التي يتكون منها جسم المجتمع البشعري تعتبر 

إلا صلحت صلح المجتمع كله وإلا فسعدت فسعد المجتمعع كلعه، باإلضعافة إلعى أنهعا أقعدم 

النظم االجتماعية فهي أكثرها دواماً حيث ال يوجد مجتمعع إنسعاني لعم يوجعد فيعه النظعام 

عيععة فععي كافععة العصععور وعلععى مععر الععزمن األسععري العع ي يشععكل أسععاو الحيععاة االجتما

 عرفتها الحضارات واهتمت بها كل األديان.

واألسععرة كنظععام اجتمععاعي مهععم، يتكامععل ويتسععاند وظيفيععاً مععع أنظمععة المجتمععع 

األخرم التعليمية واالقتصادية والتربوية واألخالقية والقيميعة واالجتماعيعة والثقافيعة... 

م المجتمععع المختلفعة هععو الطريععق الوحيعد إلععى بنععاء الع.. وهعع ا التكامعل والتسععاند بععين نظع

 (. 180م ،1998المجتمع وإنمائه )الديل، 

وتمتا  األسرة ب نها تمارو قواعد للضبل االجتماعي على أفرادها، ويتم هع ا 

الضععبل االجتمععاعي علععى أفرادهععا مععن خععالل التنشععئة االجتماعيععة التععي توفرهععا األسععرة 

نشعئة االجتماعيعة السعليمة وتسعتطيع أن تكسعل أفرادهعا لهم، فاألسعرة تعرتبل بتطبيعق الت

صععفات صععادقة مععن األمانععة واإلخععالص واإليثععار، وللععك علععى عكعع  قواعععد الضععبل 

االجتمعععاعي الخعععاط  الععع ي يعكععع  صعععفات سعععيئة ال يرضعععي عنهعععا المجتمعععع )سعععيد،  

 (.11: 2000والجميلي، 

ود، فععإن إن عنصععر التنظععيم فععي نظععام األسععرة هععو أمععر حيععوي إلععى أبعععد الحععد

تحقيق أهداف األسرة الداخلية والخارجية ال يكون له فاعلية ما لم يكن هنا  تنظيم بعين 

األنظمة التحتية، أي األفراد، خاصة أن التنظيم في األسرة يمتا  عن األنظمة األخعرم 
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ب ن مستوم االتصاالت فيه يكون عالياً، وأن نشاط أي فرد فيه يعؤثر فعي جميعع أجعزاء 

 (.  13لنظام الكلي لألسرة )بشير وآخرون، د ت: النظام وفي ا

تعتبر األسرة األساو ال ي يبعدأ فيعه تشعكيل الفعرد وتكعون اتجاهاتعه وسعلوكه و

بشكل عام، فاألسرة تعتبر أهم مؤسسعة اجتماعيعة تعؤثر فعي تخصعية الكعائن اإلنسعاني، 

ن فتععرات وللععك ألنهععا تسععتقبل الوليععد اإلنسععاني أوالً ثععم تحععافل عليععه خععالل أهععم فتععرة معع

حياته وهي فترة الطفولة، الفترة الحرجعة فعي بنعاء تكعوين تخصعية اإلنسعان كمعا يقعرر 

وإلعى هع ا أتعار حعديث الرسعول الكعريم صععلى   (، 15: 1409فعرط، علمعاء العنف  )

عليععه وسععلم فععي قولععه: ومععا مععن مولععود يولععد إال يولععد علععى الفطععرة فعع بوا  يهودانععه أو 

 (.159: 1406الزبيدي، يمجسانهو ) 

ففععي البيئععة األسععرية يشععكل األبععوان الطفععل ويحععددان اتجاهاتععه الرئيسععية وهععي 

االتجاهات العقدية، ومن هنعا فعإن األسعرة تلععل دوراً رئيسعاً وهامعاً فعي رسعم تخصعية 

الفععرد وسععلوكه وعقائععد  الباعثععة علععى جميععع السععلوكيات المتنوعععة، وفععي األسععرة يععتعلم 

ت الميعول التعي ال توافعق المجتمعع، ومعن هنعا فعإن األطفال التحكم في رغبعاتهم بعل وكبع

أس  الضبل االجتماعي تغعرو بواسعطة الوظيفعة التربويعة فعي محعيل األسعرة )فعرط، 

1412 :8.) 

واألسرة هي المجموعة االجتماعية األولعى التعي يععيي فيهعا الفعرد ويتلقعى منهعا 

م إلعى مجموععات كل مكوناته االجتماعيعة منع  مولعد  إلعى أن يكبعر، ويبعدأ فعي االنضعما

أخرم. وأولوية األسرة في التعامل معع الفعرد فعي المراحعل األولعى معن حياتعه، تجعلهعا 

دون منا ع المجموعة الرئيسية لات الت ثير القوي الغالل فعي حياتعه، معن حيعث كونهعا 

معلمة ومربية ومرتدة، وضابطة سلوكه في تعامله وتفاعله مع األفراد الخرين الع ين 

فعي محعيل حياتعه كلمعا كبعرت سعنه، واتعتد ععود ، وا داد وعيعه وعمععق تكثعر أععدادهم 

فهمه لشعئون الحيعاة، وهكع ا تتكعون تخصعيته بالتعدريج وتكتسعل طابعهعا الع ي يميزهعا 

مععدم الحيععاة. وبعع لك تكععون األسععرة هععي الهيئععة االجتماعيععة األولععى التععي يوضععع فيهععا 

ي المجتمعععععع األسعععععاو الععععع ي يبنعععععي عليعععععه الضعععععبل االجتمعععععاعي ركيعععععزة النظعععععام فععععع

 (.27-26: 1996)الساعاتي،

 دور األسرة في حماية أعضائها:  

األسرة أول خلية يتكون منها البنيان االجتماعي وهي أكثعر الظعواهر عموميعة 

وانتشارا وهي أساو االستقرار في الحيعاة االجتماعيعة وهعي التعي تعوفر للمجتمعع خيعر 

ن أنعه يعنهأ ب عبائعه بشعكل سعليم مقوماته وأساسه المتين وهو الفرد الصالح الع ي يمكع

 (. 31وقويم )رمضان، د ت: 

وال يمكن أن تعنجح الحيعاة األسعرية إال إلا تععر الزوجعان ب هميعة العدور الع ي 

تلعبه العالقات االجتماعيعة التعي يتبادالنهعا مععاً، والتعي يجعل أن تقعوم علعى أسعاو معن 

رف الخعر ومسعاعدته الود المتبادل واسعتمرار كعل منهمعا فعي الوقعوف إلعى جانعل الطع
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بكععل إخععالص والتجععاو  عععن االختالفععات العاديععة وعععدم تجسععيم األمععور حتععى يتععوفر 

 (. 67: 1993لألسرة االستقرار، ومن ثم االستمرار )عفيفي، 

كمععا يجععل أن تحقععق األسععرة بوصععفها أداة بيولوجيععة إنجععاب النسععل واسععتمرار 

جيال، فإن سعالمة األسعرة وخلوهعا حياة المجتمع ونقل السمات الوراثية السليمة عبر األ

مععن األمععراض يسععهم فععي تكععوين وراثععي سععليم ويععدعم حركععة تحسععين النسععل. والوراثععة 

السليمة تمثل حجر الزاوية في بناء حياة أسرية سععيدة تمكعن األسعرة معن إحعداع النمعو 

الصحي الم مون لألطفال، ومن المسلم به أن المرض يؤثر في حيعاة األسعرة ويعجزهعا 

يععام بععبعأ أو كععل أنععواع النشععاط أو الوظععائف التععي تباتععرها األسععرة السععوية، عععن الق

ويعنعك  للعك بصععورة سعلبية علععى الناحيعة االقتصعادية أو االجتماعيععة أو الجعو النفسععي 

 (. 17: 2000سيد، والجميلي، المحيل بها )

وعنععدما يتعععرض أحععد أعضععاء األسععرة للمععرض تععؤثر حالتععه الصععحية علععى كععل 

يضععطرب نظععام الحيععاة اليوميععة لألسععرة، كمععا يفععرض المععرض أعبععاء أعضععاء البيععت، و

ومسععؤوليات إضععافية علععى عععاتق األعضععاء األصععحاء. وبينمععا يشععكل المععرض القصععير 

مشععكالت طفيفععة نسععبياً فععإن المععرض الطويععل يععؤدم إلععى أضععرار بالغععة. وعنععدما يكععون 

تشعفى يقعع المرض له طبيعة معدية وال تسمح ظروف األسعرة بنقعل المعريأ إلعى المس

 (. 70: 1993على عاتق أعضاء األسرة )عفيفي، 

وعلععى جانععل التوافععق النفسععي ، فععإن الحيععاة الزوجيععة فععن دقيععق يتطلععل اإلعععداد 

والتوجيه السليم، ويتطلعل العزواط الموفعق الصعمود أل معات الحيعاة وضعغوطها، وهع ا 

يعتمد علعى معدم اسعتعداد كعل معن العزوجين للتضعحية فعي سعبيل االسعتمرار، والعزواط 

مشعتركة ويعؤدم إلعى تنميعة نسعق كامعل يقوم على األخ  والعطاء وتتخ  فيه القرارات ال

 (.   19: 2000)سيد، والجميلي، من العادات والتصرفات وأساليل العمل المتبادلة 

 العوامل المؤثرة على األسرة : 

لقد كشفت الدارسات مجموعة من النتائج  التي يعتقد ب هميتها في عالط  

 1433نبين )عسيري ، ري ، وهنا المشكالت االجتماعية التي تواجه مرضى السك

( وجد أن أسر الطفل المصاب بالسكري تميل إلى العزلة بعد أصابه طفلها به هـ

وتتقلص أنشطتها االجتماعية، كما أوردت نتائجه أن أسلوب التربية في األسرة تت ثر 

 بوجود طفل مريأ بالسكر فيها، بجانل  يادة الضغوط على األسرة.

جودة الحياة لدم مرضى السكري ،  ( إلى معايير2013وتطرق )الشريف،

حيث استنتج وجود عوامل نفسية تؤثر عليها أهمها الرضا والشعور باألمن 

واالستقرار، وقد تبين أن تلك العوامل تختلف ما بين األرامل والمتزوجات ، ويتوسع 

الباحث في إظهار أن المصابين بمرضى السكري يتسمون بعدم القدرة على االلتزام 

ً للمستوم بمتطلبات  العالقات االجتماعية مع الخرين، ويتفاوت مستوم االلتزام وفقا
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( أن سجل درجات Kucera,2012التعليمي وحالة العمل لدم المريأ .بينما أكد )

األطفال المصابون بالسكري أقل في القراءة والرياضيات مقارنة ب قرانهم الغير 

ت مرضى السكري ومستوم مصابون بالسكري ، كما وجد عالقة كبيرة بين حاال

 تعليم األم، الجن  ، العرق، والتعليم في مرحلة مبكرة من الطفولة .

تشخيص الطفل مع أن  حيث بينت (Flett, 2005واتفقت معها دراسة )

مرض مزمن خطير من ت نه أن يؤدي إلى تحول عميق في السيرة ال اتية لكل من 

بين   (Cogan,2001ليم. وال تك بان )الطفل والوالدين، وال ي بدور  يؤثر على التع

أن هنا  فئات من أباء األطفال المصابين بمرض السكري، يتعايشون مع مرض 

السكري ، إال انه توجد حاجة ماسة إلى توفير المزيد من المعلومات للجمهور حول 

مرض السكري، وك لك في المدارو، وه ا يعني أن الفهم األفضل لتجارب هؤالء 

مكن مقدمي الرعاية الصحية من تقديم رعاية تاملة أكثر لكل من األطفال الباء، قد ي

 المصابين بمرض السكري وعائالتهم. 

ظهعور أربعع مواضعيع رئيسعية لوصعف ( 2015وأكدت دراسة )جوليسيمونز،

اضعطراب خبرات الوالدين الحياتية في مواجهة مرض طفلهم )مريأ السكري وهي: 

طفل على العالقات األسرية ، والثار النفسعية الحياتيعة الحياة األسرية، وت ثير مرض ال

فععي التعع قلم مععع مععرض السععكري ، والمسععتويات الملحوظععة لععطدرا  والععدعم المطلععوبين 

 لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لألطفال مرضى السكري .

مفهوم النظرة اإليجابية التعي يجعل أن (  (Spezia,1991لكن أضافت دراسة

العائلة التي يصاب طفلها بمرض السكري،  حيث أن الضعغل الع ي تتحملعه تتعامل بها 

األسرة فعي مواجهعة معرض السعكر؛ ال يعتبعر عامعل إربعا  بعل انعه يحعث األسعرة علعى 

إتبععاع األسععلوب األفضععل فععي مواجهععة المععرض، فتعتبععر األمهععات بالعع ات هععم الطبيععل 

ضعات يقتصعر أدوارهعن الرئيسي المعالج لحالة طفلها مريأ السكري، حيث أن الممر

فعي المدرسعة علعى تحديعد وتوجيعه االحتياجعات الخاصعة للطفعل معريأ السعكري، وقععد 

 وجد الباحث أن هنا  اختالف في طرق التعامل مع مريأ السكري باختالف األسر.

وبقعععدر اخعععتالف العوامعععل الديموغرافيعععة لألسعععر التعععي ينتمعععي إليهعععا األطفعععال 

هعا، تبعين بع ن هنعا  اخعتالف واضعح فعي معدم المصابين بالسكري وخاصة األمهات في

الرضععا وفععي مععدم تفهععم األسععر لطبيعععة الحالععة المرضععية ألطفالهععا، فقععد بععين )وينععدي  

( إلى مالحظة األمهات لعالمات التفرقة العنصعرية فعي التعامعل معع 1997وآخرون ، 

 أطفالهم المرضى بالسكر ال ين يعانون من الضغوط األسرية، حيث تميعل هع   الفعروق

ألطفال األسر المنتمين لبيئات أقعل ضعغوطا ، كمعا ظهعر واضعحاً ربعل رضعا األمهعات 

بععالتزام مقععدمي الرعايععة بتقععديم الععدواء ألطفععالهم فععي مواعيععد  المحععددة، ولععي  مععرتبل 

سعبباً آخعر   (Friedrich, 2008بالحالة الصحية للطفل المعريأ ، وأضعافت دراسعة )

ل علعى األدويعة ، رغعم غيعاب العوعي لعدم يدعو للرضا وهو فتعرات االنتظعار للحصعو
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كثير من أطباء األسرة والمدرسة في كيفية التعامل مع حاالت مرض سعكري والحاجعة 

 إلى الدعم المالي. 

أن أسععاليل تربيععة األطفععال لععم تكععن مرتبطععة  (Sherifali,2006وأوجععز )

  بالقضععاء علععى مععرض السععكر العع ي أصععاب أطفععالهم ، ولععي  علععى نوعيععة الحيععاة التععي

يعيشها الطفل المصاب به ا المرض، وأن التركيل السكاني للبيئة التي يقطنها األطفال 

المرضى بمرض السكر وتحمل البعاء مسعؤوليات مواجهعة المعرض، لعم تكعن مرتبطعة 

( أن Marvicsin,2007بععععالط الطفعععل معععن معععرض السعععكري ، وخلصعععت دراسعععة )

السكري، لديهن أطفعال يتمتععون األمهات اللواتي لديهن سلوكيات متسقة إلدارة مرض 

بمسععتويات أفضععل للععتحكم فععي التمثيععل الغعع ائي، وأن الممرضععون يحتععاجوا إلععى فهععم 

العوامععل التععي تععؤثر علععى سععلوكيات إدارة مععرض السععكري لععدم األمهععات مععن أجععل 

مساعدتهن على تحسين التحكم في التمثيل الغ ائي لعدم أطفعالهن، رغعم ظهعور الحاجعة 

اإلكرا  على التعامل مع معرض السعكر ، والسععي وراء الععالط هعو إلى أن اإلجبار أو 

المكععون للخبععرة الحياتيععة والشعععور باالرتبععا  لععدم أمهععات األطفععال مرضععى السععكري 

(Drummond,2012.)  

إن وقوع علء الرعاية على عاتق األم في جميع جوانل ه ا المرض بجانعل 

الغع ائي للطفعل معريأ السعكري دورها فعي الرعايعة المتصعلة بالسعيطرة علعى التمثيعل 

( ، ال يعفععي البععاء مععن القيععام بمسععويلياتهم تجععا  هعع ا 2013)إليسععمارتينز وآخععرون، 

وبالتالي فإن العدور التكعاملي لجميعع أفعراد األسعرة و يعادة   (Nurmi,2011المرض )

االرتباط بين تماسك األسعرة وطبيععة الحيعاة الصعحية العليعا ألطفعال مرضعى السعكري، 

تجعة ععن المسعتويات الضععيفة للضعغل األبعوي بغعأ النظعر ععن عمعر الطفعل كانت نا

 1المععريأ ، كمععا لععوحل أن والععدي األطفععال المصععابين بمععرض السععكري مععن نععوع 

يعععانون مععن عععدم االرتبععاط األسععرم والشعععور بععالقلق والضععغل بشعع ن المهععام والضععغل 

 (.  2014يرا وآخرون، النفسي ال ي يتحمله الباء مقارنة بآباء األطفال األصحاء )مور

فععإن مرضععى السععكر مععن اإلنععاع يتحملععون   (Schmidt,1997وبحسععل )

المزيد معن المهعام وانجا هعا بشعكل تع مم أكثعر معن لويهعم معن األطفعال مرضعى السعكر 

ال كور، كمعا تبعين أنعه بتزايعد أعمعار األطفعال المصعابين بالسعكري، فهع ا يعدفعهم لتنفيع  

وبة لمواجهة المعرض ويلزمعه بهعا،  نظعرا لشععورهم كافة اإلجراءات واألساليل المطل

بالقلق واإلحراط تجا  إصابتهم بمرض السكري ، وعلعى البعاء تحمعل العدور المناسعل 

لهم في مواجهة مرض السكري ال ي يعانى منه أطفعالهم الصعغار ، رغعم اإلتعارة إلعى 

عععاطفي أن تععدخالت الععدعم المجتمعععي لتمكععين البععاء يحقععق المسععاعدة ويمععدهم بععدعم 

( و )ليبمان وآخعرون 2011وت كيدي ومعلوماتي اجتماعي بحسل )ريريك وآخرون ، 

 ،2012 . ) 
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( اإلتععارة إلععى أن هنععا  ارتبععاط Leadbetter, 2002ولععم تغفععل دراسععة )

الضعغل األبعوي( وبعين الثعار التعي تظهعر  -واضح ما بين أداء أفراد األسرة )الصعراع

ص المبكر لمرض السعكر لعدم األطفعال يعدل على الطفل مريأ السكري، وان التشخي

علععى إتععراف ومتابعععة متميععزة مععن الوالععدين علععى صععحة الطفععل، علععى عكعع  السععلو  

وعدم االكتراع بصعحة طفلهعم(، كمعا ظهعر بوضعو   –األبوي الغير الفعال ) التساهل 

أن األطفععال المصععابين بمععرض السععكري لععم  يختلفععوا  بشععكل كبيععر، عععن لويهععم مععن 

( بععين أن 2015حاء بالنسععبة للحالععة النفسععية . لكععن )سععني وآخععرون ، األطفععال األصعع

% معععن أبعععاء األطفعععال الععع ين يععععانون معععرض السعععكري يعتبعععرون أن أداء الرعايعععة 71

 الصحية لمرض السكري هو أصعل جزء في معاناة اإلصابة بمرض السكري. 

أخيعراً ، اقترحععت الدراسععات جملععة مععن األمععور التععي تسععاعد مععريأ السععكري 

( إلععى ضععرورة 2013)عقيل،ائلتععه علععى التكيععف مععع طبيعتععه المرضععية ، فقععد أتععاروع

تفعيل دور األخصعائي االجتمعاعي الطبعي فعي المستشعفيات وإتعراكه فعي خطعة الععالط 

للتواصعععل معععع المعععريأ واألسعععرة ، بجانعععل إيجعععاد تخصصعععات طبيعععة فعععي الخدمعععة 

صائيين االجتمعاعيين فعي االجتماعية بالجامعات والمعاهد العلمية، وإتاحة الفرص لألخ

المستشفيات لاللتحاق بالدورات التدريبية ، وللك لصعقل قعدراتهم وتزويعدهم بكعل جديعد 

في مجالهم واسعتغالل الخبعرات المتعوفرة فعي المجعال الطبعي فعي للعك ، بجانعل تكثيعف 

الندوات والمحاضعرات والمعؤتمرات لتثقيعف حعول معرض السعكري وتخصعيص فريعق 

 يععارات األخصععائي االجتمععاعي لمنععا ل المرضععى بصععورة عمععل طبععي مجهععز لتفعيععل 

 (. 33دورية )العسيري ، 

( ضرورة تقديم التسعهيالت الصعحية والنفسعية لمسعاعدة 2014وبين )العنزي،

أسععر  األطفععال مععرض السععكري ، وتععدريل األسععرة علععى أسععاليل التعامععل مععع الطفععل 

ة الطفععل المصععاب مععريأ السععكر ، والتخفيععف مععن الضععغوط النفسععية التععي تواجععه أسععر

بالسكري ، مع االهتمعام بتفعيعل دور وسعائل اإلععالم بالشعكل الع ي يبعر  أهميعة وجعود 

األخصعععائي االجتمعععاعي فعععي المجعععال الطبعععي ، وضعععرورة تعععوفير اإلمكانعععات الماديعععة 

والبشرية بالشكل ال ي يسهم في تقديم الخدمات االجتماعية والعالجية والتي تسعاهم فعي 

والتععوا ن االجتمععاعي والنفسععي لععدم أسععر  مععرض السععكري ،  إعععادة عمليععات التكيععف

وك لك تعريف األسر بدور األخصائي االجتماعي وضرورة التعاون معه فعي الوقعوف 

 على المشكالت التي يعاني منها األطفال مرضى السكر. 

كمععا بينععت الدراسععات فععي هعع ا المكععان أن متابعععة المرضععين لخطععة عالجيععة ، 

صية لمرض السكري علعى مسعتوم المعدارو الثانويعة، وتعلعيم السما  بالرعاية الشخو

وتدريل العاملين بالمدرسة بالتجهيزات الضروية ، وتنوع األطعمة في قائمة المدرسعة 

مع وجود مرونة أكثر للوجبعات الخفيفعة ولحعق األنسعولين ، جميعهعا عوامعل مهمعة فعي 

(، وأضعاف Cornwell , 2012التخفيف من آثعار وتعداعيات المعرض علعى الطعالب )
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(Friedrich, 2008)   الحاجععة إلععى االهتمععام بالسععلو  العععاطفي لألطفععال المصععابين

بالسكري، وحاجة أباء األطفال المصابين بمعرض السعكري إلعى العدعم االجتمعاعي معن 

 خالل معسكرات الشباب وغيرها من الخدمات .

 

 منهجية الدراسة:

ى دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد دراسة وصفية تحليله تعتمد عل.نوع الدراسة: 1

 : 2003في الواقع وتهتم بوصفها بدقة وتعبر عنها تعبيًرا كميًا وكيفيًا )عبيدات 

183.) 

تكون مجتمع الدراسة من أسر أطفال مرضى السكري في .مجتمع وعينة الدراسة: 2

ديةو مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، وتم اختيار العينة بطريقة عمدية وقص

 (.60بالحصر الشامل ألولياء أمور األطفال والمرتادين على المستشفى بلغ حجمها )

المجالت العلمية  تمثلت مصادر البيانات الثانوية في.مصادر جمع البيانات: 3

المحكمة والرسائل الجامعية والكتل العربية واألجنبية والمجالت والكتل المنشورة 

اإللكترونية المتخصصة. كما تم تطوير أداة للقياو عبر االنترنت وفي المواقع 

 واالستبانةو لجمع البيانات األولية الال مة. 

 وصف متغيرات الدراسة:

،  وو عت درجات Lekart scaleاستخدم الباحث مقياو ليكرت الخماسي 

(، ويقابل كل فقرة من فقرات المحاور قائمة تحمل العبارات 5إلى 1المقياو )من 

قد تم إعطاء ير موافق بشدة، غير موافق، محايد ، موافق ، موافق بشدة(. والتالية )غ

 بشدةكل عبارة في المقياو درجات لتتم معالجتها إحصائيًا على النحو التي: موافق 

( درجة، غير 2( درجات، غير موافق )3)محايد( درجات ، 4( درجات، موافق )5)

 االستبانة من محورين:تكونت ( درجة واحدة، و1) بشدةموافق 

يتعلق بالمتغيرات المستقلة للدراسة والتي تتضمن الخصائص االجتماعية  .1

 واالقتصادية والديموجرافية لعينة الدراسة.

األسئلة المغلقة حيث تبنى الباحث في إعداد المحاور الشكل المغلق ال ي يحدد  .2

 االستجابات المحتملة لكل سؤال، وتناول المحور ما يلي:

( 16: العوامل االجتماعية المؤثرة في نظرة أسر أطفال مرضى السكري وهي ) أوالً 

 فقرة كما يلي:  

( من فقرات المحور بدرجة موافق بشدة وهى 4جاءت استجابات العينة على ) . أ

( على الترتيل حيث تراو  المتوسل الحسابي لها 15-9-14-2الفقرات رقم )

 (. 4.52 - 4.25)من 
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( من فقرات المحور بدرجة موافق 12الدراسة على )جاءت استجابات أفراد  . ب

( على الترتيل 5-12-16-3-1-6-7-11-4-10-13-8وهي الفقرات رقم )

 (. 4- 3.54حيث تراو  المتوسل الحسابي لهم من )

( من فقرات المحور بدرجة محايد وهى 5جاءت استجابات أفراد الدراسة على ) . ت

تراو  المتوسل الحسابي لهم ( على الترتيل و5-12-16-3-1الفقرات رقم )

 (.3.40 - 2.62من)

( فقرة 15ثانياً: العوامل الثقافية المؤثرة في نظرة أسر أطفال مرضى السكري وهي )

 كما يلي:

( فقرات المحور بدرجة موافق بشدة وهى 7جاءت استجابات العينة على ) -

لها  ( على الترتيل، ويتراو  الوسل الحسابي5-3-4-12-1-15-2الفقرات رقم )

 (. 4.68 -4.23)من 

-13( فقرات بدرجة موافق وهى الفقرات رقم )3جاءت استجابات العينة على ) -

 (.3.97-3.43( على الترتيل،وتراو  المتوسل الحسابي لها مابين )8-14

-7( فقرات بدرجة محايد وهى الفقرات رقم )5جاءت استجابات العينة على ) -

 - 2.68سل الحسابي لها ما بين )( على الترتيل، وتراو  المتو11-6-9-10

3.28  .) 

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جميعها، فقد تم استخدام و

العديد من األساليل اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

SPSS : وقد تم استخدام المقياو النسبي التالي لتحليل بيانات الدراسة ،   

 (.بشدةتمثل ) غير موافق  1.80إلى  1من  . أ

 تمثل )غير موافق(. 2.60إلى  1.81من  . ب

 (.محايدتمثل ) 3.40إلى  2.61من  . ت

 تمثل )موافق(. 4.20إلى  3.41من  . ع

 (.بشدةتمثل )موافق  5.00إلى  4.21 . ط

 اختبار بيانات الدراسة:

، ويتضح من  تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ثبات الفا كرونباخ

( أن مقياو الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائياً، حيث بلغت 1الجدول التالي رقم )

( وهي درجة ثبات عالية يمكن الوثوق بها في 0.890قيمة معامل الثبات الكلية )

 تطبيق الدراسة الحالية.
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 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة1جدول رقم )

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم

1 
العوامل االجتماعية المؤثرة في نظرة أسر  أطفال 

 مرضى السكري
16 0.849 

2 
العوامل الثقافية المؤثرة في نظرة أسر  أطفال مرضى 

 السكري
15 0.0.883 

 0.890 31 الثبات الكلي

 نتائج الدراسة : 

 أوالً : العوامل االجتماعية المحددة لنظرة أسر اطفال مرضى السكري  

العوامل االجتماعية المحددة لنظرة أسر أطفال لطجابة على التسايل المتعلق ب

فقد تم حساب التكرارات والنسل المئوية والمتوسطات الحسابية  ،مرضى السكري

محور واالنحرافات المعيارية والرتل الستجابات أفراد الدراسة على عبارات 

، وجاءت النتائج كما العوامل االجتماعية المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري

 يوضحها الجدول التالي:   

 ة على عبارات المحور األول استجابات أفراد العين( : 2جدول )

 الفقرات م

ر
را
تك
ال

 

 االستجابة

ي
اب
س
ح
 ال
ل
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

بة
رت
ال

 

بة
س
الن

 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

1 

ت ثرت واجباتكم المنزلية تجا  أسرتك 

سلبا بسبل العناية الخاصة بطفلك بعد 

 مرضه

 10 23 10 15 2 ت
3.40 

 

1.14 

 

12 

 % 3.3 25.0 16.7 38.3 16.7 

2 
تتحمل/ ين الجزء األكبر من مسؤولية 

 العناية بطفلك

 37 17 6 0 0 ت
4.52 0.68 1 

% 0 0 10.0 28.3 61.7 

3 
أطفالك الخرون يشعرون بالغيرة بسبل 

 عنايتك الخاصة بطفلك المريأ

 9 12 9 19 11 ت
2.82 1.36 13 

% 18.3 31.7 15.0 20.0 15.0 

4 
أطفالك الخرون يبدون تعاونا مع وضع 

 طفلك الصحي

 12 27 15 4 2 ت
3.72 0.98 8 

% 3.3 6.7 25.0 45.0 20.0 

5 
ت ثرت عالقتك مع الزوجــ/ ــة سلبا بعد 

 إصابة طفلك بمرض السكري

 8 9 10 18 15 ت
2.62 1.37 16 

% 25.0 30.0 16.7 15.0 13.3 

6 
يشغلني كثيرا حماية طفلي من 

 المشاجرات مع أقرانه

 18 17 10 10 5 ت
3.54 1.31 11 

% 8.3 16.7 16.7 28.3 30.0 

7 
أتعر ب ن درجة الرعاية واالهتمام 

 بالطفل المصاب جيدة في المستشفى

 17 14 17 9 3 ت
3.55 1.20 10 

% 5.0 15.0 28.3 23.3 28.3 

 5 1.01 4.00 23 20 12 4 1 تمع إصابة طفلي بالسكري  ادت أعبائي  8
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 الفقرات م

ر
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تك
ال

 

 االستجابة

ي
اب
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ح
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تو
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ا

ي 
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يا
مع
 ال
ف
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ح
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رت
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بة
س
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غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

 المنزلية كثيرا
% 1.7 6.7 20.0 33.3 38.3 

9 
أحرص دائما أال يصاب طفلي ب ي 

 جرو  خوفا من عدم التئام الجر 

 36 15 5 2 2 ت
4.35 1.01 3 

% 3.3 3.3 8.3 25.0 60.0 

10 
ميا  في أعاني من عدم توفر دورات 

 االماكن العامة متاحة على مدار الساعة

 29 12 9 4 6 ت
3.90 1.35 7 

% 10.0 6.7 15.0 20.0 48.3 

11 

أعاني من عدم تفهم المجتمع المحيل 

بطفلي كالجيران واألقارب بعدم تفهم 

 المرض

 20 13 14 7 6 ت
3.57 

 

1.33 

 

9 

 % 10.0 11.7 23.3 21.7 33.3 

 كفاءة الفريق المعالج لطفليأتك في  12
 7 5 17 21 10 ت

2.63 1.21 15 
% 16.7 35.0 28.3 8.3 11.7 

13 

عدم وجود تسهيالت خاصة للعناية 

بمرض السكري مثل ما ألصحاب 

 االحتياجات الخاصة

 26 14 11 6 3 ت

3.90 1.22 6 
% 5.0 10.0 18.3 23.3 43.3 

 المصاب يقلقنيالتفكير في مستقبل طفلي  14
 42 10 2 2 4 ت

4.40 1.15 2 
% 6.7 3.3 3.3 16.7 70.0 

15 
أعتقد أنني يجل مضاعفة جهودي 

 لرعاية طفلي بشكل أكبر

 34 14 5 7 0 ت
4.25 1.04 4 

% 0 11.7 8.3 23.3 56.7 

16 
تسبل مرض طفلي بالسكري بالعزلة 

 عن المجتمع

 6 12 12 15 15 ت
2.65 1.33 14 

% 25.0 25.0 20.0 20.0 10.0 

  0.50 3.61 المتوسل العام للمحور

الوسل الحسابي الستجابات أفراد العينة يتضح من الجدول السابق أن 

( ، وهي ب لك تشير إلى خيار )موافق( على فقرات 4.52 – 2.62يتراو  ما بين )

المحور على النحو المقياو، وباستخدام قيم الوسل الحسابي فقد أمكن ترتيل عبارات 

 التالي:

 العبارات التي حا ت على مستوم موافق بشدة )مرتفع جداً( على النحو التالي: .1

( 4.52تتحمل/ ين الجزء األكبر من مسؤولية العناية بطفلك و بمتوسل حسابي ) -

 (. 0.68وانحراف معياري)

( وانحراف 4.4التفكير في مستقبل طفلي المصاب يقلقنيو بمتوسل حسابي ) -

 (.   1.15ياري)مع

بمتوسل أحرص دائما أال يصاب طفلي ب ي جرو  خوفا من عدم التئام الجر  ،  -

 (. 1.01( وانحراف معياري)4.35حسابي )
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بمتوسل حسابي  أعتقد أنني يجل مضاعفة جهودي لرعاية طفلي بشكل أكبر -

 (. 1.04( وانحراف معياري )4.25)

 على النحو التالي:العبارات التي حصلت على مستوم موافق )مرتفع(  .2

( 4بمتوسل حسابي )إصابة طفلي بالسكري  ادت أعبائي المنزلية كثيراً  -

 ( . 1.01وانحراف معياري)

عدم وجود تسهيالت خاصة للعناية بمرض السكري مثل ما ألصحاب  -

 (.1.22( وانحراف معياري)3.90بمتوسل حسابي )االحتياجات الخاصة 

أعاني من عدم توفر دورات ميا  في األماكن العامة متاحة على مدار الساعة  -

 (.1.35( وانحراف معياري)3.90بمتوسل حسابي )

( 3.72بمتوسل حسابي )أطفالك الخرون يبدون تعاونا مع وضع طفلك الصحي  -

 (.0.98وانحراف معياري)

بعدم تفهم أعاني من عدم تفهم المجتمع المحيل بطفلي كالجيران واألقارب  -

 ( .1.33( وانحراف معياري)3.57بمتوسل حسابي )المرض 

بمتوسل أتعر ب ن درجة الرعاية واالهتمام بالطفل المصاب جيدة في المستشفى  -

 ( .1.20( وانحراف معياري)3.55حسابي )

( 3.54بمتوسل حسابي )يشغلني كثيرا حماية طفلي من المشاجرات مع أقرانه  -

 ( .1.31وانحراف معياري)

 لعبارات التي حصلت على مستوم متوسل على النحو التالي:ا .3

ت ثرت واجباتكم المنزلية تجا  أسرتك سلبا بسبل العناية الخاصة بطفلك بعد  -

 ( .1.14( وانحراف معياري)3.40و بمتوسل حسابي )مرضه

و أطفالك الخرون يشعرون بالغيرة بسبل عنايتك الخاصة بطفلك المريأ -

 (1.36نحراف معياري)( وا2.82بمتوسل حسابي )

( 2.65بمتوسل حسابي )تسبل مرض طفلي بالسكري بالعزلة عن المجتمع  -

 ( .1.23وانحراف معياري)

( 2.63بدرجة محايد بمتوسل حسابي )أتك في كفاءة الفريق المعالج لطفلي  -

 ( .1.21وانحراف معياري)

وسل بمت ت ثرت عالقتك مع الزوجــ/ ــة سلبا بعد إصابة طفلك بمرض السكري -

 (1.37( وانحراف معياري)2.62حسابي )
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مجمل القول، أن المتوسل العام الستجابات أفراد العينة على العوامل 

درجة من  3.61االجتماعية المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري ، قد بلغ ) 

( وبه ا بحسل فئات المقياو الخماسي فإن أفراد العينة موافقين على أن أهم 5

 تماعية المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري هي : العوامل االج

 يتحمل الوالدين الجزء األكبر من مسؤولية العناية بالطفل. -

 لتفكير في مستقبل الطفل المصاب يقلقهم. -

 الحرص الدائم أال يصاب الطفل ب ي جرو  خوفا من عدم التئام الجر . -

 بر.العتقاد ب نه يجل مضاعفة جهودهم لرعاية طفلهم بشكل أك -

  يادة أعباء المنزل كثيرا مع إصابة طفلهم بالسكري. -

عدم وجود تسهيالت خاصة للعناية بمرض السكري مثل ما ألصحاب   -

 االحتياجات الخاصة.

 عدم توفر دورات ميا  في األماكن العامة متاحة على مدار الساعة. -

 المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري الثقافية ثانياً : العوامل 

، فقد تم العوامل الثقافية المحددة لنظرة أسر أطفال السكري لطجابة على 

حساب التكرارات والنسل المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

وجاءت النتائج كما يوضحها محور والرتل الستجابات أفراد الدراسة على عبارات ال

 الجدول التالي:   

 استجابات أفراد العينة على عبارات المحور ( : 3جدول )

 الفقرات م

ر
را
تك
ال

 

 االستجابة

ي
اب
س
ح
 ال
ل
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

بة
رت
ال

 

بة
س
لن
ا

 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

1 

تعلمت العناية الطبية لطفلي 

)إعطاء حقنة األنسولين 

تقديم االسعافات األولية في 

حدوع نوبات هبوط حالة 

ارتفاع السكر النظام الغ ائي 

 العناية بالقدمين(

 38 16 3 3 0 ت

4.48 

 

0.81 

 

3 

 % 0 5.0 5.0 26.7 63.3 

2 

أصبحت أقرأ فيما يتعلق 

بطبيعة مرض السكري وما 

 يحدثه لألطفال

 45 12 2 1 0.0 ت
4.68 

 

0.62 

 

1 

 % 0 1.7 3.3 20.0 75.0 

3 
تواجهـ/ ين صعوبة في إلزام 

طفلك بالنظام الغ ائي 

 4.25 29 22 6 1 2 ت

 

0.95 

 

6 

 % 3.3 1.7 10.0 36.7 48.3 
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 الفقرات م

ر
را
تك
ال

 

 االستجابة
ي
اب
س
ح
 ال
ل
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

بة
رت
ال

 

بة
س
لن
ا

 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

 الواجل إتباعه

4 

اصبحت اكثر خبرة في 

التعامل مع الطفل المصاب 

 بالمرض

 34 20 5 0 1 ت
4.43 

 

0.79 

 

5 

 % 1.7 0 8.3 33.3 56.7 

5 

األطباء أصبحت اتابع أسماء 

المتميزين في تخصص 

 سكري األطفال

 31 20 5 0 4 ت
4.23 

 

1.08 

 

7 

 % 6.7 0.0 8.3 33.3 51.7 

6 

يختار المعلمون لطفلي مقعد 

مريح في مكان مناسل في 

 داخل الفصل

 8 14 23 7 8 ت
3.12 

 

1.19 

 

13 

 % 13.3 11.7 38.3 23.3 13.3 

7 

تتسامح المدرسة مع طفلي 

يتعلق بكمية الواجبات فيما 

التي يجل أن يؤديها نظرا 

 للظرف الصحي

 11 14 21 9 5 ت

3.28 

 

1.18 

 

11 

 % 8.3 15.0 35.0 23.3 18.3 

8 

تستجيل المدرسة بسرعة 

ألي طارئ أثناء اليوم 

الدراسي يرتبل بداء لدم 

 طفلي

 18 21 16 4 1 ت

3.85 

 

0.99 

 

9 

 % 1.7 6.7 26.7 35.0 30.0 

9 

أواجه صعوبة في متابعة 

الوصفات واألدوية الجديدة 

 عند األطفال

 11 10 14 16 9 ت
2.97 

 

1.34 

 

14 

 % 15.0 26.7 23.3 16.7 18.3 

10 
يوجد في مدرسة طفلي 

 ممرض

 2.68 12 4 13 15 16 ت

 

1.46 

 

15 

 % 26.7 25.0 21.7 6.7 20.0 

11 

اعتقد ان لدي مالحظات 

على اجراءات سلبية كثيرة 

إدارية أتعامل معها حين 

ألهل بطفلي للمستشفى 

 كالصيدلية

 10 13 18 13 6 ت

3.13 

 

1.23 

 

12 

 % 10.0 21.7 30.0 21.7 16.7 

12 

أتعر بضرورة وجود 

أخصائي/ ـة اجتماعية تقدم 

النصح واالرتاد حول كيفية 

التعامل مع المشكالت التي 

تواجهها من جراء إصابة 

 بمرض السكريطفلك 

 38 14 6 1 1 ت

4.45 

 

0.87 

 

4 

 % 1.7 1.7 10.0 23.3 63.3 

13 

أهتم برصد معدل السكر 

بشكل منتظم في جدول 

 خاص بطفلي المريأ

 24 17 14 3 2 ت
3.97 

 

1.07 

 

8 

 % 3.3 5.0 23.3 28.3 40.0 

14 
يستجيل المعلمون لطفلي 

بإعادة المعلومات والشر  

 3.43 12 17 20 7 4 ت

 

1.14 

 

10 

 % 6.7 11.7 33.3 28.3 20.0 
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 الفقرات م

ر
را
تك
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 االستجابة
ي
اب
س
ح
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س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

بة
رت
ال

 

بة
س
لن
ا

 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مراعاة لظرفه والتبسيل 

 الصحي

15 
أحاول تثقيف طفلي ليكون 

 أكثر وعياً مع مرضه

 40 16 4 0 0 ت
4.60 0.62 2 

% 0.0 0.0 6.7 26.7 66.7 

  0.44 3.84 المتوسل العام للمحور

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن هنا  تفاوت في استجابات عينة أفراد 

 -2.68الدراسة على المحور، حيث تبين أن المتوسل الحسابي لها يتراو  ما بين )

( ، كما وجد أن متوسل الموافقة العام على عبارات العوامل الثقافية المحددة 4.68

( وهو يتوافق مع خيار )موافق( 3.84لنظرة أسر أطفال مرضى السكري قد بلغ ) 

على أداة الدراسة ، كما يتضح من الجدول إمكانية ترتيل عبارات المحور على النحو 

 التالي : 

 العبارات التي حصلت على درجة موافق بشدة كما يلي : .1

أصبحت أقرأ فيما يتعلق بطبيعة مرض السكري وما يحدثه لألطفال بمتوسل  -

 (.  0.62) ( وانحراف معياري4.68حسابي )

ً مع مرضه بمتوسل حسابي ) - ( 4.60أحاول تثقيف طفلي ليكون أكثر وعيا

 ( . 0.62وانحراف معياري )

تعلمت العناية الطبية لطفلي )إعطاء حقنة األنسولين تقديم اإلسعافات األولية في  -

حالة حدوع نوبات هبوط ارتفاع السكر النظام الغ ائي العناية بالقدمين بمتوسل 

 ( . 0.81( وانحراف معياري )4.48حسابي )

أتعر بضرورة وجود أخصائي/ ـة اجتماعية تقدم النصح واالرتاد حول كيفية  -

التعامل مع المشكالت التي تواجهها من جراء إصابة طفلك بمرض السكري و 

 (. 0.87( وانحراف معياري )4.45بمتوسل حسابي )

بمتوسل حسابي  أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع الطفل المصاب بالمرضو -

 ( . 0.79( وانحراف معياري )4.43)

تواجهـ/ ين صعوبة في إلزام طفلك بالنظام الغ ائي الواجل إتباعهو  بمتوسل  -

 (.0.95( وانحراف معياري )4.25حسابي )
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أصبحت أتابع أسماء األطباء المتميزين في تخصص سكري األطفال بمتوسل  -

 (.1.08( وانحراف معياري )4.23حسابي )

 : العبارات التي حصلت درجة موافق كما يلي .2

أهتم برصد معدل السكر بشكل منتظم في جدول خاص بطفلي المريأ بمتوسل  -

 (.1.07( وانحراف معياري )3.97حسابي )

تستجيل المدرسة بسرعة ألي طارئ أثناء اليوم الدراسي يرتبل بداء لدم طفليو  -

 (.0.99( وانحراف معياري )3.85بمتوسل حسابي )

تجيل المعلمون لطفلي بإعادة المعلومات والشر  والتبسيل مراعاة لظرفه يس -

 (.1.14( وانحراف معياري )3.43الصحيو بمتوسل حسابي )

 العبارات التي حصلت على درجة محايد على النحو التالي: .3

تتسامح المدرسة مع طفلي فيما يتعلق بكمية الواجبات التي يجل أن يؤديها نظرا  -

 (.1.18( وانحراف معياري)3.28توسل حسابي )للظرف الصحي، بم

اعتقد أن لدي مالحظات سلبية كثيرة على إجراءات إدارية أتعامل معها حين  -

( وانحراف 3.13ألهل بطفلي للمستشفى كالصيدلية ، بمتوسل حسابي )

 (.1.23معياري)

يختار المعلمون لطفلي مقعد مريح في مكان مناسل في داخل الفصل بمتوسل  -

 (.1.19( وانحراف معياري)3.12حسابي )

أواجه صعوبة في متابعة الوصفات واألدوية الجديدة عند األطفال ، بمتوسل  -

 (.1.34( وانحراف معياري)2.97حسابي )

( وانحراف 2.68يوجد في مدرسة طفلي ممرضو بمتوسل حسابي ) -

 (.1.46معياري)

وامل مجمل القول أن المتوسل العام الستجابات أفراد الدراسة على الع

( وه ا يعني أن 3.84الثقافية المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري، قد بلغ ) 

خيار موافق على أداة الدراسة من قبل العينة، وبالتالي فإن أفراد العينة موافقون على 

 أن أهم العوامل هي على النحو التالي : 

 قراءة ما يتعلق بطبيعة مرض السكري وما يحدثه لألطفال. -

 تثقيف طفلهم ليكون أكثر وعياً مع مرضه. محاولة -

العناية الطبية لطفلهم )إعطاء حقنة األنسولين تقديم اإلسعافات األولية في حالة  -

 حدوع نوبات هبوط ارتفاع السكر النظام الغ ائي العناية بالقدمين(.
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الشعور بضرورة وجود أخصائي/ ـة اجتماعية تقدم النصح واإلرتاد حول كيفية  -

 ع المشكالت التي تواجهها من جراء إصابة طفلهم بمرض السكري.التعامل م

 اكتساب خبرة في التعامل مع الطفل المصاب بالمرض . -

 صعوبة في إلزام الطفل بالنظام الغ ائي الواجل إتباعه. -

 متابعة أسماء األطباء المتميزين في تخصص سكري األطفال. -

 مناقشة النتائج والتوصيات:

 ما يلي :  لقد خلصت الدارسة إلى

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية لعينة الدراسة: ( أ

٪( من إجمالي 83.3( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )50أظهرت النتائج  أن)-1

أفراد الدراسة، هي أم للطفل المصاب بمرض السكري وهم يمثلون الفئة األكثر من 

 أفراد الدراسة.

٪( من إجمالي 46.7( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )28)أظهرت النتائج أن -2

أفراد الدراسة أمهاتهم حاصالت على بكالوريوو وهم يمثلون الفئة األكثر من أفراد 

 الدراسة.

٪( من إجمالي 56.7( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )34كشفت النتائج أن )-3

وهم يمثلون الفئة األكثر من أفراد  أفراد الدراسة آبايهم حاصلين على بكالوريوو

 الدراسة.

٪( من 66.7( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )40اتضح من خالل النتائج أن )-4

 إجمالي أفراد الدراسة أمهاتهم ربات منزل وهم يمثلون الفئة األكثر من أفراد الدراسة.

ن إجمالي أفراد ٪( م58.3( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )35اتضح أن )-5

 الدراسة أبائهم موظفين في القطاع العام وهم يمثلون الفئة األكثر من أفراد الدراسة.

٪( من إجمالي أفراد 53.3( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )32تتبين أن )-6

سنة وهم يمثلون الفئة األكثر من أفراد  40إلى اقل من  30الدراسة عمر أمهاتهم من 

 الدراسة

٪( من إجمالي 43.3( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )26ظهرت النتائج أن )أ-7

سنة وهم يمثلون الفئة األكثر من  50إلى اقل من  40أفراد الدراسة عمر أبائهم من 

 أفراد الدراسة.

٪( من 45( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )27اتضح من خالل النتائج )-8

ن عمر الطفل عند تشخيص إصابته بمرض السكري من إجمالي أفراد الدراسة كا

 خم  إلى عشر سنوات وهم يمثلون الفئة األكثر من أفراد الدراسة.
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٪( من إجمالي أفراد 46.7( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )28تبين أن )-9

الدراسة كان عمر الطفل المصاب بالسكر  عشر سنوات ف كثر  وهم يمثلون الفئة 

 أفراد الدراسة. األكثر من

٪( من إجمالي أفراد الدراسة 66.7( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )40تبين أن )

 أفراد ، وهم يمثلون الفئة األكثر من أفراد الدراسة. 6 - 4عدد أفراد أسرتهم من 

٪( من 51.7( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )31أتضح من خالل النتائج أن )

لاير ف كثر وهم يمثلون الفئة  10000الدراسة معدل دخلهم الشهري إجمالي أفراد 

 األكثر من أفراد الدراسة.

٪( من إجمالي 66.7( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )40كشفت النتائج أن )-7

أفراد الدراسة ال توجد قرابة بين األم واألب وهم يمثلون الفئة األكثر من أفراد 

 الدراسة.

٪( من إجمالي أفراد 71.7( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )43تبين أن ) -8

الدراسة ال يوجد ب سرهم أفراد آخرين مصابين بمرض السكري وهم يمثلون الفئة 

 األكثر من أفراد الدراسة.

 العوامل االجتماعية المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري:  ( ب

على محور)العوامل االجتماعية يوجد تفاوت في استجابات عينة أفراد الدراسة  .1

المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري(، حيث أن المتوسل الحسابي لهم 

( ، وه   المتوسطات تقع بالفئة الثالثة و الرابعة 4.52الى  2.62يتراو  ما بين)

 والخامسة من فئات المقياو المتدرط الخماسي .

رات )العوامل االجتماعية المتوسل العام الستجابات أفراد الدراسة على عبا .2

( وه ا 5درجه من  3.61المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري( قد بلغ ) 

المتوسل يقع بالفئة الرابعة من فئات المقياو الخماسي والتي تشير إلى خيار 

موافق على أداة الدراسة، وه ا يعني موافقة أفراد الدراسة على أهم العوامل 

ة أسر أطفال مرضى السكري تتمثل فيما يلي: يتحمل االجتماعية المحددة لنظر

الوالدين الجزء األكبر من مسؤولية العناية بالطفل ، التفكير في مستقبل الطفل 

المصاب يقلقهم، الحرص الدائم أال يصاب الطفل ب ي جرو  خوفا من عدم التئام 

يادة الجر  ، االعتقاد ب نه يجل مضاعفة جهودهم لرعاية طفلهم بشكل أكبر،  

أعباء المنزل كثيرا مع إصابة طفلهم بالسكري،عدم وجود تسهيالت خاصة 

للعناية بمرض السكري مثل ما ألصحاب االحتياجات الخاصة، عدم توفر دورات 

 ميا  في األماكن العامة متاحة على مدار الساعة.

( هعععدفت إلعععى تحديعععد أهعععم المشعععكالت والعالقعععات 2012فعععي دراسعععة )البعععاحوع، 

والمعرفية لمرضى السكري البالغين وهع ا يعنعي أنهعم كعانوا يحتعاجون إلعى  االجتماعية
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توجيه مبكر وفي سن متقدم عن ماهية المرض وطريقة التععايي معهعا ، وهع ا معا أراد 

الباحث  كتابتعه فعي دراسعته لمعا يعانيعه أسعر أطفعال مرضعى السعكري لكعي يكعون أكثعر 

  خر.استيعاباً لمرضه قبل أن يواجه مشكالت في سن مت

 ( مع الدراسة الحالية في معرفة أثر الضعغوط 1433وتشابهت دراسة )عسيري، 

االجتماعية والعزلعة االجتماعيعة  وت ثيرهعا علعى أسعر أطفعال مرضعى السعكري، إال أن 

دراساتنا الحالية تختلف عن تلك الدراسة في محاولة الكشف عن العوامعل الثقافيعة التعي 

 على اسر مرض السكري لدم األطفال.تؤدي إلى  يادة الضغوط والعزلة 

م( التععععرف علعععى دور األسعععر فعععي مسعععاعدة معععريأ 2013وأراد )عقيعععل ،

السكري فعي تحقيعق التكيعف االجتمعاعي وأثبتعت دراسعته أن األسعر ومرضعى السعكري 

يحتاجون إلى قسم تثقيف صحي إيجاد تخصصات طبيعة فعي الجامععات والمعاهعد وهع ا 

سعتنا الحاليعة كونهعا ما يتفق مع دراسعاتنا الحاليعة ، إال أن هع   الدراسعة تختلعف ععن درا

تهععتم بمرضععى السععكري البععالغين والدراسععة مععن النععوع الثععاني إال أن هعع   الدراسععة تهععتم 

 ب سر مرضى السكر لألطفال من النوع األول . 

( فعع رادت معرفععة جععودة الحيععاة لععدم مرضععى السععكري مععن 2013أمععا )الشععريف، 

والثقافيعة والمعرفيعة  خالل دراسة ععدة محعاور منهعا العوامعل االجتماعيعة واالقتصعادية

وتتفق الدراسة الحالية مع دراسعة الشعريف فعي دراسعة العوامعل االجتماعيعة التعي تعؤثر 

على أسر مرضى السكري وعلى جودة الحياة لديهم، إال أن الدراسة الحالية سععت إلعى 

 إظهار أثر الضغوط االجتماعية والعزلة على أسر مرضى أطفال السكري.

معرفة الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية معع أ معة  م(2014وحاول )العنزي، 

إصععابة الطفععل بمععرض السععكري ،حيععث تتفععق الدراسععة الحاليععة مععع هعع   الدراسععة علععى 

ضرورة تفعيل وسائل التثقيف واإلعالم ألسر مرضى أطفال السكري معن خعالل تقعديم 

أن الدراسعة  ورش العمل والنعدوات اإلعالميعة والبعرامج التثقيفيعة ألسعر المرضعى ، إال

الحالية تختلف عن دراسة العنزي كونها تهتم بالعوامل االجتماعية والثقافيعة التعي تعؤثر 

 على أسر أطفال مرضى السكري بشكل مباتر . 

( أن الضععغل العع ي تتحملععه األسععرة، يمثععل Spezia،1991لقععد أظهععرت دراسععة )

ى دور األم كعدور دافعاً أساسياً لتبني نمل حياة أفضل في مواجهة المرض وركزت علع

أساسعي فعي ععالط السعكري وأن الممرضعات كعن أكثعر فعاليعة فعي المدرسعة. وأضعافت 

( أن إصععابة الطفععل بمععرض مععزمن يععؤدي إلععى إحععداع تحععول Flett،2005دراسععة )

ج ري في حياة األسعرة ويعؤثر علعى المسعار التعليمعي للطفعل . فعي حعين أكعدت دراسعة 

(Garza,2012) ليعععل تجعععارب آبعععاء األطفعععال المصعععابين أن البرنعععامج المعععرتبل بتح

بالسكري، بين أن هؤالء الباء كانوا مراقبين لخطة عمل التمريأ فعي المدرسعة، فعي 

تعععاملهم مععع مرضععى السععكري المصععاب بععه أبنععائهم، وأكععد البععاء علععى تنععوع األطعمععة 

 المقدمة في المدرسة ألبنائهم بما يناسل مرضهم.
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 المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري: الثقافية العوامل  ( ج

يوجد تفاوت في استجابات عينة أفراد الدراسة على محور)العوامل الثقافية  .1

المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري(، حيث أن المتوسل الحسابي لهم 

( ، وه   المتوسطات تقع بالفئة الثالثة والرابعة 4.68 - 2.68يتراو  ما بين)

 ئات المقياو المتدرط الخماسي .والخامسة من ف

اتضح أن المتوسل العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات )العوامل الثقافية  .2

( وه ا 5درجه من  3.84المحددة لنظرة أسر أطفال مرضى السكري( قد بلغ ) 

المتوسل يقع بالفئة الرابعة من فئات المقياو الخماسي والتي تشير إلى خيار 

ني أن موافقة أفراد الدراسة على أن أهم العوامل الثقافية المحددة موافق، وهو يع

لنظرة أسر  أطفال مرضى السكري تتمثل في: قراءة ما يتعلق بطبيعة مرض 

السكري وما يحدثه لألطفال، محاولة تثقيف طفلهم ليكون أكثر وعياً مع مرضه، 

ات األولية في حالة العناية الطبية لطفلهم )إعطاء حقنة األنسولين تقديم اإلسعاف

حدوع نوبات هبوط ارتفاع السكر النظام الغ ائي العناية بالقدمين(، الشعور 

بضرورة وجود أخصائي/ ـة اجتماعية تقدم النصح واإلرتاد حول كيفية التعامل 

مع المشكالت التي تواجهها من جراء إصابة طفلهم بمرض السكري، اكتساب 

بالمرض،صعوبة في إلزام الطفل بالنظام خبرة في التعامل مع الطفل المصاب 

الغ ائي الواجل إتباعه، متابعة أسماء األطباء المتميزين في تخصص سكري 

 األطفال.

( أن وجهة نظر ورضا 1997لقد أكدت دراسة )أوسالندر وآخرون،

األمهات عن الرعاية الطبية المقدمة ألبنائهن المصابين إلا تعروا ب ن هنا  تمييز 

إلى أن رضا  (Friedrich,2008بقتها يتمين إليها . وتوصلت )اجتماعي ضد ط

الناو عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم كان مرتفعاً، إن أن فترات االنتظار كانت أكثر  

ما يزعجهم، ولم يكونا راضين عن مستوم وعي الفريق الطبي بالمشاعر واالنفعاالت 

 لألطفال المصابين بالسكري

مرضى السكري، قد تساهم بشكل كبير في تحسين إن تجارب آباء أطفال 

(، ويؤدي الصراع Cogan,2001الرعاية الصحية المقدمة له   الفئة من المرضى )

 (. Leadbetter,2002وضغل الوالد بتر  آثار  على الطفل مريأ السكري )

أن نمل البيئة السكنية لألطفال مصابي السكري  (Sherifali,2006ويؤكد )

لة فعالة في السعي للعالط، وتعك  ه   النتيجة أن هنا  دافع وحافز لم يكن لها دا

( أثبت أن Marvicsin,2007ثابت يسعى للتخلص من تثبيت داء السكري، إال أن )

نجا  األمهات في إدارة مرض السكري، كان عامالً فعاالً في تحسين التمثيل الغ ائي 

يساعد في إدارة داء السكري  لدم أطفال مرض السكري. إن تدريل الباء واألمهات
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(Nurmi,2011( وأضافت ،)Drummond,2012)  في تحليل ً بعداً مهما

االرتبا  ال ي تعانيه األمهات، من جراء اإلجبار ال ين يشعرون به للتعامل مع داء 

أن العلء األكبر يقع ( 2013إليسمارتينز، وآخرون،السكري المزمن ، رغم ت كيد )

ة الطفل المصاب بداء السكري. إن التماسك األسري يؤثر على عاتق األم في رعاي

بشكل كبير في درجة ارتفاع وانخفاض الحالة الصحية للطفل المريأ بداء السكري 

( أن الوالدين بحاجة إلى 2015سني وآخرون،(، وأكدت )2014موريرا وأخرون، )

 تعليمات واضحة بش ن النظام الغ ائي وثقافة التعامل مع المرض.

 يات :التوص

 اعتماداً على النتائج السابقة، فإن الدراسة توصي بما يلي :  

أن تعمل الجهات المختصة السيما المستشفيات إلى تخفيف األعباء والمسؤولية  .1

الواقعة على أسر أطفال مرضى السكري، وتقليل اإلجراءات اإلدارية المطلوبة 

 قدر اإلمكان .

بمرضى السكري لتخفيف األعباء العمل على ت مين مستقبل الطفل المصاب  .2

 االجتماعية لألسرة.

توفير تسهيالت خاصة للعناية بمرض السكري مثل ما ألصحاب االحتياجات  .3

 الخاصة

العمل على توفير دورات ميا  في األماكن العامة، تكون متاحة على مدار الساعة  .4

 نظر لطبيعة مرضى السكري.

واإلرتاد حول كيفية التعامل مع ضرورة وجود أخصائي اجتماعي يقدم النصح  .5

 المشكالت التي تواجهها أسر أطفال مرض السكري

القيام بتوعية ب طفال مرضى السكري ب همية النظام الغ ائي وللك مثال من خالل  .6

 النشرات والبرامج اإلعالمية في التلفزيون.

تثقيف المجتمع واألسر بطبيعة مرض السكري ،وأهمية وكيفية التعامل مع  .7

يأ من خالل النشرات التوعوية واإلعالنية، والقيام بدورات تدريبية تتولى المر

 أقسام الخدمة االجتماعية بالمستشفيات تنظيمها.

 إنشاء جمعية خاصة ب سر أطفال مرضى السكري. .8
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 مراجع الدراسة:

 أ.المراجع العربية:

إلععي  (: نمععو اإلنسععان مععن مرحلععة الجنععين1990أبععو حطععل ، فععؤاد ، وصععادق ، أمععال )

  .. القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية2مرحلة المسنين. ط

م( . المشكالت االجتماعية التعي تواجعه مرضعى 2012الباحوع ، محمد عبدالرحمن ) 

السكري البالغين بمستشفى الملعك فهعد التخصصعي ببريعدة . رسعالة ماجسعتير غيعر 

 منشورة ، جامعة الملك سعود ، قسم الدراسات االجتماعية .

م(، الخدمة االجتماعية مع األسعرة والطفولعة 1998يل، محمد نجيل توفيق حسن، )الد

 والمسنين، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. 

رمضان، السعيد، )د ت(،  معدخل فعي رعايعة األسعرة والطفولعة، المعهعد الععالي للخدمعة 

 االجتماعية، اإلسكندرية. 

يح البخععاري، تحقيععق إبععراهيم هععـ(، مختصععر صععح1406الزبيععدي،  يععن الععدين أحمععد، )

 بركه، الطبعة الثانية، دار النفائ ، بيروت.

م(، بحععوع إسععالمية فععي األسععرة والجريمععة والمجتمععع، دار 1996السععاعاتي، حسععن، )

 الفكر العربي، القاهرة.

م(، االتجاهععات المعاصععرة فععي 2000سععيد، جععابر عععوض، الجميلععي، خيععري خليععل، )

 المعهد العالي للخدمة االجتماعية، أسوان. دراسة األسرة والطفولة، مكتبة 

م(. جعودة الحيعاة لعدم مرضعى السعكري 2013الشريف ، عبير بنت عبد  بن هاتم ) 

وتصور مقتر  لدور الخدمة االجتماعية في تحسينها . دراسة ميدانية مطبقة علعى 

البالغين من مرضى السكري بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحعاع 

نة الرياض ،  رسالة ماجسعتير غيعر منشعورة ، جامععة الملعك سععود ، قسعم في مدي

 الدراسات االجتماعية .

م( . المشكالت التي تعاني منهعا مريضعات السعكري ودور 2015عبيد ، حنان محمد ) 

الخدمة االجتماعية في الحد منها . رسعالة ماجسعتير غيعر منشعورة ، جامععة الملعك 

 االجتماعية .سعود ، قسم الدراسات 

أدواتععه أسععاليبه ، دار  -م( البحععث العلمععي : مفهومععه2003عبيععدات ، لوقععان وآخععرون )

 الفكر العربي ، عمان .

هـ( . إصابة األطفعال بمعرض السعكري وارتبعاط 1433عسيري ، نوال بنت عواض ) 

للععك بمعععدالت الضععغوط االسععرية ، دراسععة تطبيقيععه علععى بعععأ أسععر  األطفععال 

لسعكري فعي مستشعفى الملعك خالعد الجعامعي بمدينعة الريعاض ، المصابين بمعرض ا

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، قسم الدراسات االجتماعية .
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م(، األسععرة والطفولععة النظريععة والتطبيععق، مكتبععة 1993عفيفععي، عبععد الخععالق محمععد، )

 عين تم ، القاهرة

ألسعرة فعي مسعاعدة معريأ السعكر م( . دور ا2013عقيل ، إياو عبدالرحمن عقيل ) 

علععى تحقيععق التكيععف االجتمععاعي ، دراسععة مطبقععة علععى عينععة مععن مرضععى السععكر 

بمستشفى الملك خالد الجامعي بمدينعة الريعاض ، رسعالة ماجسعتير غيعر منشعورة ، 

 جامعة الملك سعود ، قسم الدراسات االجتماعية .

للخدمععة االجتماعيععة مععع أ مععة م( . الممارسععة المهنيععة 2014العنععزي ، منععى حععويكم ) 
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