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  ملخص البحث:

مرضى عينة من اتقعرف على مسقوى اترضا عن احلياة تيى  إىل احلاتيةاتييراسة  هتيف
كما حاوتت اتكشف عن اتفروق بني يف ضوء بعض املقغريات،، يخنة سبهااتسكري مب

، تنوعغريات )اتيى عينة من مرضى اتسكري تبعا ملقاترضا عن احلياه  ديرجات مسقوى
 مت اتباحثة ياسقخو  ،ابتسكر( مرخض 52من ) تكونت عينة اتييراسةو سنوات اإلصابة( 

اتشعوير  اتييراسة أن مسقوى توصلتو  (،2008) مدياس اترضا عن احلياة إعياد علوان
 ،بييرجة داتة احصائيا أقل من املقوسطترضا عن احلياة تيى مرض  اتسكري  مبيخنة سبها اب

فروق ذات دالتة إحصائية يف اترضا عن احلياة  وكذتك أظهرت نقائج اتييراسة أنه التوجي
 سنوات اإلصابة.و  نوعتبعا ملقغريي ات تيى عينة من مرضى اتسكري

 اترضا عن احلياة، مرض  اتسكري، عيادة اتسكري.  الكلمات املفتاحية
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Abstract  
The current study aimed to identify the standard of satisfaction with 

life among diabetic patients in the Diabetes Sabha clinic, and the 

differences between diabetic patients in satisfaction with life 

according to the variables (type, years of case), The study sample 

consisted of (52) diabetics. The study used satisfaction with life scale 

prepared by Alwan (2008), on a sample of (52) patients, the researcher 

used the following statistical methods : arithmetic average, standard 

deviation, one-sample T.test, independent samples T.test and one-way 

analysis of variance. the study finding: The standard of feeling of 

satisfaction with life  among diabetics patients in the Diabetes Clinic 

in Sebha is statistically lower than the mean, and there are no 

significant differences among sample of diabetic patients in Diabetics 

Clinic in Sebha  satisfaction with life according to the variables (type, 

years of case ) 

Key words: satisfaction with life , diabetes patients, diabetes clinic. 

 

 . املقدمة1
 واتنفسية يف تغري مقواصل يف خمقلف اجلوانب االجقماعيةاإلنسانية خعي أسلوب احلياة     

ظهوير اتقصنيع وزايدة اتقحضر مع األغذخة املقنوعة اتيت يرافدقها عادات غذائية ف ،واالققصادخة
اتصحية وخاصة املزمنة كمرض  سيئة تيى اتفرد أدى إىل خلق اتكثري من املشكالت

 .(2019 23، )سالمة اتسكري
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)مدبل  داء اتسكري من أكثر اتقحيايت اتصحية يف اتعامل ومن املشكالت اتشائعةخعي     
( مليون 463، حيث أشايرت تديخرات منظمة اتصحة اتعاملية إىل إصابة )(2010 5

وأن معيل (، 2020)أمحي ، 2019ابتسكرى على اتصعيي اتعامل  تعامل شخص ابتغ 
)منظمة  % تيى اتسكان اتباتغني8.5% إىل 4.7االنقشاير اتعامل  خقضاعف إذ ايرتفع من 

( مرض DSMأديرجت اجلمعية االمرخكية تلطب اتنفس  )كما (،  2020 اتصحة،
)ضمن فئة مرجعية مسيت ابالضطراابت  اتسكر يف تصنيفها تألمراض اتسيكوسوماتية

املوقفية املؤققة( وه  جمموعة االضطراابت اتنفسية اتيت تظهر نقيجة مشكالت حياتية تؤثر 
يف احلاالت اجلسمية، وأتيت هذه اجملموعة من االضطراابت كيتيال على وجود عالقة بني 

ا تكون اتكثري من ( ونظر 2008 3)احلوخج ، تنفس وحيوث أتثري مقفاعل بينهمااجلسم وا
االمراض ه  نقاج أسلوب احلياة اتعصرخة اتذي متيز بزايدة االعقماد على وسائل اتراحة 
واتقيخني واألقبال على تناول اتوجبات اجلاهزة املقميزة بكثرة اتيهون واتسكرايت أو وجود 

كري وحيقاج االفراد املصابون مبرض اتس ،رض اتسكرة مما ساعي على اإلصابة مبمواد ضاير 
فاتسكري مرض مزمن سيبدى مع املصاب  ،اىل قيير عايل من اتقوافق يف مجيع نواح  احلياة

طوال حياته مما خؤثر على اجلوانب اتصحية واتنفسية واالجقماعية واالققصادخة تلفرد 
إن إتباع املرخض تقعليمات اتطبيب املعاجل واملخقص  (Fletcher) وخرى فليقش، واالسرة

(، 140، 2013  أبواتداسمندال عن ) مرض اتسكريى طرة عليف اتسي ميثل عاماًل مهماً 
ذتك أن مرض اتسكري من االمراض اتيت خقعلق مصريه ومصري املصاب به بقصرفات املرخض 
وميى يرضاءه، فعيم تفهم املرخض تطبيعة مرضه وخوفه من مضاعفات املرض كحاالت 
اتفشل اتكلوي وبرت األطراف اتسفلية واتعم  خفرض املقابعة اتيويرخة حلاتقه وإال اصبحت 

شخصية اتفرد وصحقه اجلسمية واتنفسية  ل ضغطا نفسيا خؤثر على حياته مهيدة ابعقبايره ميث
واتدييرة على اتقوافق اتنفس  و  هبا واالسقمقاع احلياة عن اترضااتطموح و مسقوى  كاخنفاض

 االجقماع .
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( أن مسقوى اترضا عن احلياة خلعب دويرا جوهراي يف مرض 2000وخشري تيود )    
مطلبا من و  ،اتصحة اتنفسية ومنع املرض وعالجهاتسكري وخعي عامال أساسيا يف حتسني 

طاتب اتيت خسعى اتفرد تقحديدها، كما أاها مؤشر تصحقه اتنفسية اتسوخة اتيت تساعي امل
مسقوى عالقات إجيابية، فعلى زايدة مشاعر اتقدبل واالحساس ابألمن واتطمأنينة وبناء 

اسقحوذت على اهقمام اتباحثني وتدييمه أصبح من املوضوعات املهمة اتيت  اترضا عن احلياة
اتصحية املخقلفة، وخصوصًا تيى ذوي األمراض و  اتنفسيةاخليمات  جمالواتعاملني يف 

اترضا عن احلياة تيى املرضى أصبح مرتبطًا مبيى ذتك أن املزمنة كمرضى اتسكري؛ 
اتربامج عظم ملأحي املخرجات اترئيسة كما أنه اتقزامهم ابتربامج اتعالجية املديمة هلم،  

 ( 2019 23،سالمةندال عن ) اتعالجية.

( إىل اخنفاض مسقوى اترضا عن احلياة تيى مرضى 2012) اجمليالويشري خو      
اتسكري، ذتك أن تعرض األفراد تإلصابة ابملرض خؤثر على قييرهتم على ممايرسة حياهتم 

اتقوافق، عليه وأعماهلم بشكل طبيع  وعيم قييرهتم على إشباع حاجاهتم مما خشعرهم بسوء 
ايرأتت اتباحثة اتديام بييراسة اترضا عن احلياة تيى املصابني مبرض اتسكري بعيادة اتسكري 

 .سبها يف ضوء بعض املقغريات

 مشكلة البحث:   1.1
عاانة قص نفس  يف عيادة اتسكرى بسبها ملاتيومية كمخ ةعاخشاملمن خالل  وحظت    

ء توافق نفس  وما صاحب املرض وسو عماير ملشاكل صحية مرضى اتسكرى من خمقلف األ
 حباط ومخول وتيىن مسقوي اترضا عن احلياة تيخهم. إمن 
  ةاتقاتي األسئلةوتقبلوير مشكلة اتبحث يف     
 املصابني مبرض اتسكري  سبها؟عينة من ما مسقوى اتشعوير ابترضا عن احلياة تيى  -1
تيى عينة  تعزى ملقغري اتنوع اترضا عن احلياةيف  إحصائيةهل هناك فروق ذات دالته  -2

 من املصابني مبرض اتسكري مبيخنة سبها؟

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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سنوات اإلصابة تعزى ملقغري  اترضا عن احلياةيف ذات دالته إحصائية  هل هناك فروق -3
 تيى عينة من املصابني مبرض اتسكري مبيخنة سبها؟

 البحث: أمهية   2.1
  تكمن أمهية اتبحث يف اتنداط اتقاتية     
وذتك اىل زايدة اتشعوير ابترضا عن احلياة قوة دافعة أو حمبطة يف حياة اتفرد، ابعقباير  -1

كواها مظهر من مظاهر اتقوافق يف  االهقمام بييراسة اجلوانب اإلجيابية تلشخصية 
 اتصحة اتنفسية تلفرد.   على عكس نخاتذي اتنفس  واالجقماع  

بشكل كبري واملقزاخية االمراض املزمنة اتذي خعقرب من مرض اتسكري تناول اتييراسة  -2
واتيت تشكل مضاعفاته نسب كبرية من حاالت اتفشل اتكلوي وبرت األطراف اتسفلية 

  وتياعياته على املسقوى اتنفس  واالجقماع  واالققصادي. واتعم 
  إثراء اتبحوث اخلاصة بييراسة املرضى املصابني ابألمراض املزمنة )مرض اتسكري(. -3
ان تسهم نقائج اتييراسة يف مساعية اتدائمني واملهقمني ابملرضى يف تدي:م  ميكن  -4

اخليمات اتالزمة اتيت من شأاها االسهام يف يرفع مسقوى اترضا عن احلياة تيى مرضى 
 رضا عن احلياة.اتاتسكري وزايدة االقبال على احلياة بروح مقفائلة ما خعكس 

يف ضا عن احلياة تيى املصابني مبرض اتسكري اتر خُعي هذا اتبحث هو األول يف تناوته  -5
 تيبيا "حسب علم اتباحثة".   

 البحث: أهداف   3.1
  خهيف اتبحث احلايل إىل    
 . يخنة سبهامبترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري اتشعوير اب مسقوىاتقعرف عن  -1

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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مرضى اترضا عن احلياة تيى يف اتقعرف على وجود فروق ذات دالتة إحصائية  -2
 تبعا ملقغري اتنوع )ذكوير، أانث(. اتسكري مبيخنة سبها

مرضى عينة من اترضا عن احلياة تيى يف  اتقعرف على وجود فروق ذات دالتة  -3
 - سنة 11،سنوات  10 - سنةسنوات اإلصابة )تبعا ملقغري  اتسكري مبيخنة سبها

 فما فوق( . -سنة 31 ،سنة30 –سنة 21،سنة 20

 فروض البحث:  4.1
دال  مرضى اتسكري مبيخنة سبهاعينة من عن احلياة تيى اتشعوير ابترضا  مسقوى- 1

 احصائيا بييرجة فوق اتوسط.
مرضى اتسكري  عينة من اترضا عن احلياة تيىتوجي فروق ذات دالتة إحصائية يف - 2

 تبعا ملقغري اتنوع )ذكر، أنثى(. مبيخنة سبها
مرضى اتسكري مبيخنة  عينة تيىن احلياة اترضا عتوجي فروق ذات دالتة إحصائية يف - 3

 20 - سنة 11،سنوات  10 - سنة) سنوات اإلصابة ابملرضتبعا ملقغري  سبها
 فما فوق( . -سنة 31 ،سنة30 –سنة 21،سنة

 حدود البحث:  5.1
مرضى اتسكري بعيادة  عينة تيىخقحيد اتبحث احلايل بييراسة اترضا عن احلياة      

( خالل شهر ، سنوات اإلصابة ابملرض)اتنوع يف ضوء بعض املقغريات اتسكري مبيخنة سبها
يف ضوء أداة اتبحث مدياس اترضا عن احلياة املعي من قبل علوان  ،2020فرباخر تلعام 

  ( واتوسائل اإلحصائية املسقخيمة.2008)
 
 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 مستوى الرضا عن احلياة لدى مرضى السكري         2021، يونيو17العدد  -لة كلية اآلدابجم
________________________________________________________ 

86                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 مصطلحات الدراسة:  6.1
 الرضا عن احلياة:  -

كما تعين   ،إجيابيا على نوعية حياته احلاضرة بوجه عاماتييرجة اتيت حيكم فيها اتشخص      
حب اتشخص تلحياة اتيت حيياها واسقمقاعه هبا وتديخره اتذايت هلا ككل 

على  ي(، وخعرب عنه إجرائيا ابتييرجة اتيت خقحصل عليها مرخض اتسكر 2008 47علوان )
 (.2008مدياس اترضا عن احلياة مبا تعكسه مضامني فدراته املعي من قبل )علوان،

 مرضى السكري:  -
وخدصي هبم األفراد اتذخن تيخهم اضطراب يف عملية اتقمثيل اتغذائ  خقسم ابيرتفاع نسبة      

م ألنسوتني حيث خعجز اجلساندص م واملسئول عن ذتك االيرتفاع هو تركز اجللوكوز يف اتي
عن تصنيع أو اسقخيام االنسوتني بشكل مناسب على اعقباير أن األنسوتني هو اهلرمون 
اتذي خفرزه اتبنكرايس واتذي خقحكم يف حتوخل اتسكر واتكربوهيييرات إىل طاقة فأنه عنيما 

 (12،1997حييث اضطراب وظيف  تألنسوتني خزداد اجللوكوز ابتيم وخظهر ابتبول )عل  
 عيادة السكري سبها:  -

 ه  اتعيادة اتصحية اتقابعة تليوتة اتيت تديم خيماهتا ملرضى اتسكري مبيخنة سبها.       
 -:مفهوم الرضا عن احلياة  7.1
 عرف اترضا عن احلياة عية تعرخفات منها      

( اترضا عن احلياة أبنه امقالك األفراد جملموعة من اتصفات  2008 8علوان )عرف 
كاتقفاؤل واحلماس وتدبل اتذات واحرتامها واتدبول ابتواقع واالسقدالل املعريف اتذي خصل 

 ابألفراد إىل حاتة من اتشعوير ابتسعادة.
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( أبنه شعوير اتفرح واتسعادة واتراحة واتطمأنينة وإقباته 2012 211) كما عرفه اجمليالوي
 عية ويرضاه عن إشباع حاجاته.على احلياة حبيوخة نقيجة تقدبله تذاته وتعالققه االجقما

نه قبول اتفرد بظروفه احلياتية واتقوافق معها مصحواب وتعرف اتباحثة اترضا عن احلياة أب    
  شخص  مليى إشباع حاجاته األساسية.ات هديراكإب ، مرتبطابقفاؤل ويراحة وطمأنينة

 األصيقاءتقمثل يف مصادير اترضا عن احلياة  نإ (51- 47، 2019) سالمةوخرى     
اجقماعية وثيدة حتمل دالالت ابتغة  اتوه  عالق ،عالقات اتعملو  اجلريانو  األقايربو 

اتعالقات اتوثيدة وتظهر و مييزها  االعقمادخة املقبادتة  قوافق األفراد واسقدراير اجلماعةاألمهية ت
 قيمقها يف االسقعياد تقدي:م اتعون عني احلاجة كرعاخة األطفال وإقراض أموال وتدي:م اتعون. 

إتيها   اآليراء يف تفسري اترضا عن احلياة ابخقالف امليايرس اتيت خنقم تاخقلفو     
  اومنه ،أصحاهبا

 نظرية التقييم اجلوهري للذات: 
( اتقدييم اجلوهري تلذات ابنه جمموع االسقنقاجات األساسية 1997) عرف جييقو     

حيد معاخري قياس اترضا عن احلياة يف مرجعية و اتيت خصل إتيها اتفرد عن ذاته وقييراته، 
بؤيرة اتقدييم )عمليات اتعزو( )شاقويرة و اتذات واتسمات اتسطحية وأتساع اترؤخة 

مرتفعا تلذات أكثر شعويرا ابترضا عن احلياة  األفراد اتذخن ميقلكون تدييماف ،(34،2012 
ندال عن أكثر ثدة يف قييراهتم واسقفادة من اتفرص اتيت تلوح يف أفق حياهتم. ) ألاهم

 (46  2019سالمة،
  نظرية التكيف:

تشري هذه اتنظرخة إىل أن األفراد خسلكون جتاه مواقف احلياة املخقلفة اعقمادا على      
أمناط شخصياهتم واهيافهم يف احلياة، أضافة إىل اتقعود وآتية اتقكيف مع املواقف تيخهم مث 
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خعودون على اتندطة األساسية اتيت كانوا عليها قبل االحياث نقيجة اتقعوذ واتقكيف. 
 (33،2012  )شاقويرة

  نظرية املقارنة االجتماعية:
وفدا هلذه خعقمي اترضا عن احلياة على جانبني مها املدايرنة بني املعاخري اتفردخة      

خر، آما مت حتديده يف اتواقع من جانب واالجقماعية واتثدافية واملادخة من جانب، وعلى 
واتثدافية خعقرب من أهم مصادير خرخن يف خمقلف املعاخري اتذاتية واالجقماعية فاتقفوق على اآل
 .(18-17،  2018)ماضوي  اترضا عن احلياة

  نظرية الفجوة بني الطموح واإلجنار:
مكانياته، إن بني طموحات اتفرد ز اقو اتب هذه اتنظرخة على ضرويرة حتديق خؤكي أصحا    

ما خشعر فكلما جنح اتفرد يف حتديق طموحاته شعر ابتكفاءة واتسعادة واترضا عن حياته، بين
            .قذمر كل ما فشل يف حتديق طموحاتهابتسخط وات

اها تقكامل أنه يرغم اخقالف اتنظرايت يف تفسريها تلرضا عن احلياة إال أتالحظ اتباحثة   
يف تدي:م تفسريا شامال تلرضا عن احلياة، فاتفرد قي خرضى عن حياته كلما كان إديراكه 

احقياجاته مقكيفا معها أو  منة مسقدرة تليبآت حياته إجيا ي أو عا  يف بيئة وتديمه جملراي
 حمددا تطموحاته واهيافه أو جنح يف حتديق أهيافه وأحالمه مدايرنة ابآلخرخن. 

  :الدراسات السابقة  8.1
 (: 2013دراسة شريقي ونعيسة ) 1. 8. 1

ىل اتقعرف على مسقوى اترضا عن احلياة وقوة األان تيى مرضى إ هذه اتييراسة هيفت      
اتسكري، واتعالقة بني اترضا عن احلياة وقوة األان تيى مرضى اتسكري، واتفروق بني 
مرضى اتسكري تبعا ملقغريات )سنوات اإلصابة، مسقوى اتيخل، املسقوى اتقعليم (، 
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 (300) حوايلى عينة بلغت مسقخيما مدياس اترضا عن احلياة ومدياس قوة األان عل
، أسفرت اتنقائج عن أن مسقوى اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري ضعيف، وأن مرخض

مسقوى قوة األان تيى مرضى اتسكري مقوسط، ووجود عالقة بني اترضا عن احلياة وقوة 
األان تيى مرضى اتسكري، ووجود فروق بني مرضى اتسكري يف اترضا عن احلياة وقوة األان 

 عا ملقغريات )سنوات اإلصابة، مسقوى اتيخل، املسقوى اتقعليم (.تب
 (:2014دراسة تيطراوي وآخرون) 2. 8. 1

اترضا عن احلياة تيى عينة من و  األفكاير اتالعدالنية هتيف إىل اخقباير اتعالقة بني 
املصابني مبرض اتسكري جبمعية مرضى اتسكري ابملسيلة، هيفت اىل اتقعرف على اتعالقة 
بني اترضا عن احلياة واألفكاير اتالعدالنية تيى عينة من املصابني مبرض اتسكري، واتفروق 

األفكاير بني املصابني مبرض اتسكري يف ضوء مقغريي اجلنس واتسن، مسقخيما مدياس  
، أسفرت اتنقائج عن عيم ( مرخض30احلياة، على عينة بلغت )اتالعدالنية واترضا عن 

وجود عالقة بني األفكاير اتالعدالنية واترضا عن احلياة تيى عينة من املصابني مبرض 
اتسكري، وعيم وجود فروق داتة احصائيا يف األفكاير اتالعدالنية واترضا عن احلياة تيى 

 ني مبرض اتسكري تبعا ملقغريي اجلنس واتسن.عينة من املصاب
 (: 2019دراسة سالمة ) 3. 8. 1

هيفت اىل اتقعرف على مسقوى اترضا عن احلياة تيى عينة من مرضى اتسكري، 
واتفروق بني مرضى اتسكري يف ضوء مقغريات اجلنس واتسن واملؤهل اتعلم  وسنوات 

، ( مرخض160على عينة بلغت ) حلياة،اإلصابة ابملرض مسقخيما مدياسا اترضا عن ا
أسفرت اتنقائج عن وجود مسقوى مرتفع من اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري، ووجود 
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فروق داتة احصائيا يف اترضا عن احلياة تيى عينة من مرضى اتسكري تبعا ملقغريي اجلنس 
 .وسنوات اإلصابة ابملرض

 . املنهج واإلجراءات2
  منهج البحث: 1. 2

توصف  )املسح ابتعينة( تكونه املنهج املناسب تطبيعة ااتباحثة على املنهج  اعقميت    
اتبحث احلايل، واتذي خقطلب مجع اتبياانت بشكل منظم حول اتظاهرة موضوع اتبحث مث 

 (379، 2010 ،)موسى تنظيمها وحتليلها تلخروج مبؤشرات ونقائج
  جمتمع البحث: 2. 2
خالل شهر سبها  مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة خنحصر جمقمع اتبحث يف    
( 347( مرخض و)184( مرخض ومرخضة، )531واتذي قيير حبوايل ) 2020ر فرباخ

  ( سنة.75)وسنة  (15مرخضة ترتاوح أعمايرهم بني )
  البحث: عينة 3. 2
%(، وعلى ضوء هذه 10حيدت اتباحثة نسبة متثيل اتعينة جملقمع اتبحث بنسبة )    

مرخض ( 52)حواىل واتذي قيير حجمها بـ، مت اخقياير عينة عشوائية طبدية نسبيةاتنسبة 
  . ( مرخضة34( مرخض و)18)، ومرخضة

 أداة البحث:  4. 2
 :(2008املعي من قبل علوان ) مقياس الرضا عن احلياة

 اتفدرات ابخقياير أحيأ(، جياب عن  أنظر ملحق)( فدرة إجيابية 28خقكون املدياس من )   
تعطى اتبيائل على  ،اتبيائل )موافق بشية، موافق، ال أديري، ال أوافق، ال أوافق بشية(

 دانه.أعلى مخسة جماالت خوضحها اجليول  (، موزعة1،2،3،4،5اتقوايل )
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 جماالت مقياس الرضا عن احلياة   01اجلدول 
 أيرقام اتعبايرات جماالت مدياس

 6،5،4،3،2،1 اتسعادة
 13،12،11،10،9،8،7 اتعالقات االجقماعية

 18،17،16،15،14 اتطمأنينة
 23،22،21،20،19 االسقدراير االجقماع 
 28،27،26،25،24 اتقديخر االجقماع 

 اخلصائص السكومرتية للمقياس:
  -صدق املقياس:

 اتقايل كطرخدة، وميكن توضيح مؤشراته   تلقحدق من صيق املدياس مت حسابه أبكثر من   
  الصدق الظاهري:

قامت اتباحثة بعرض مفردات املدياس على جمموعة من احملكمني ميثلون أساتذة قسم        
علم اتنفس )كلية اآلداب( يف جامعة سبها "انظر قائمة أبمساء احملكمني امللحق)ب( 

%( على صالحية اتفدرات تدياس ما وضعت ته وانقماءها إىل  80بة )سناسقدرت ايراءهم ب
 جمال من جماالت املدياس.كل 

   صدق املقارنة الطرفية
( منهم 30( طاتباً، )60على عينة قوامها )احلياة  عن اضر اتطبدت اتباحثة مدياس       

%( 27( إانث، مث مت تدسيم اتعينة إىل جمموعقني وفدا تنظام اتربيعيات، )30ذكوير و)
فاتربيع اتثاتث ميثل  %(27فاتربيع األول ميثل احلاصلني على اتييرجات املنخفضة، و)

 احلاصلني على اتييرجات املرتفعة، مث اسقخيام االخقباير اتقائ ، واجليول أدانه خوضح ذتك.
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 الرضا عن احلياة صدق املقارنة الطرفية ملقياس  02لجدو 
 جماالت
 املدياس

املقوسط  اتعيد جمموعيت املدايرنة
 احلسا ي

االحنراف 
 املعيايري

ديرجة  tقيمة 
 احلرخة

مسقوى 
 اتيالتة

 14 4.21 5.71 18.50 8 منخفض  اتييرجة اتسعادة
 

0.00 
 0.23 27 8 مرتفع  اتييرجة

اتعالقات 
 االجقماعية

 0.00 14 4.50 5.470 21.75 8 منخفض  اتييرجة
 0.534 30.80 8 مرتفع  اتييرجة

 0.00 14 13.32 1.488 15.25 8 منخفض  اتييرجة اتطمأنينة
 0.925 23.50 8 مرتفع  اتييرجة

االسقدراير 
 االجقماع 

 0.00 14 12.61 1.505 17.37 8 منخفض  اتييرجة
 0.597 24.50 8 مرتفع  اتييرجة

اتقديخر 
 االجقماع 

 0.00 14 7.41 2.618 17 8 منخفض  اتييرجة
 0.734 24 8 مرتفع  اتييرجة

اتييرجة 
 اتكلية 

 0.00 14 4.82 18.72 94 8 منخفض  اتييرجة
 1.309 126 8 مرتفع  اتييرجة

( وجود فروق ذات دالتة إحصائية بني منخفض  ومرتفع  اتييرجة 2أظهر اجليول)       
يف مجيع جماالت مدياس اترضا عن احلياة )اتسعادة واتعالقات االجقماعية واتطمأنينة 

واتفايرق دال جتاه  اتييرجة اتكلية تلمدياس،واالسقدراير االجقماع  واتقديخر االجقماع ( و 
اجملموعة اتثانية وه  جمموعة مرتفع  اتييرجة، مما خشري إىل قييرة املدياس على اتقمييز بني 

 اجملموعات املقضادة.
 ثبات املقياس: 

تلقحدق من ثبات املدياس مت حسابه أبكثر من طرخدة، وميكن توضيح مؤشراته على    
 اتنحو اتقايل 

 ول أدانه معامل أتفا كرونباخ.خظهر اجلي :معامل ألفا كرونباخ
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 معامل ألفا كرونباخ ملقياس الرضا عن احلياة 03اجلدول 
 الفا كرونباخ قياساملجماالت 
 0.833 السعادة

 0.653 العالقات االجتماعية
 0.683 الطمأنينة

 0.632 االستقرار االجتماعي
 0.765 التقدير االجتماعي

 0.879 الدرجة الكلية للمقياس

( أن معامل أتفاكرونباخ يف مجيع جماالت مدياس اترضا عن 3خقضح من اجليول)      
(، مما 0.879( واتييرجة اتكلية تلمدياس كانت )0.833-0.632) تراوحت بنياحلياة 

خعين دقة املدياس واتساقه فيما تزود به من بياانت تدياس اترضا عن احلياة وعيم تناقضه مع 
 نفسه.

   االتساق الداخلي
عن طرخق حساب معامالت االيرتباط بني كل فدرة من اتفدرات واجملال اتذي  حسابهمت     
 نقم  ته، وبني كل جمال واتييرجة اتكلية تلمدياس، واجليول أدانه خوضح ذتك.ت

اترضا عن ( وجود قيم معامالت ايرتباط موجبة جلميع جماالت مدياس 4أظهر اجليول )    
اتقديخر  اتطمأنينة، االسقدراير االجقماع ،اعية، )اتسعادة، اتعالقات االجقم احلياة

االجقماع ( يف ايرتباطها ابتييرجة اتكلية تلمدياس، كما أظهر وجود قيم معامالت ايرتباط 
بني كل فدرة من اتفدرات واجملال اتذي تنقم   (0.01)موجبة داتة إحصائيًا عني مسقوى 

إىل جمال االسقدراير  ة( املنقمي20) فدرةاتو  ،إىل جمال اتسعادة ة( املنقمي4) فدرةاتته، ماعيا 
إحصائياً  ةدات تحيث كان إىل جمال اتقديخر االجقماع  ةاملنقمي (25) فدرةاتاالجقماع ، و 
 (.0.05عني مسقوى )
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 الرضا عن احلياة ملقياس االتساق الداخلي 04جدول
معامالت ارتباط الفقرة  اتفدرة

 ابجملال
معامالت ارتباط الفقرة  اتفدرة

 ابجملال
معامالت ارتباط اجملال ابلدرجة 

 الكلية
 السعادة

1 0.847** 4 0.877* 0.913** 
2 0.523** 5 0.840** 
3 0.698** 6 0.705** 

 العالقات االجتماعية
7 0.576** 10 0.610** 0.935** 
8 0.681** 11 0.587** 
9 0.427** 12 0.572** 

13 0.606** 
 الطمأنينة

14 0.767** 17 0.696** 0.858** 
15 0.662** 18 0.508** 
16 0.572** 

 االستقرار االجتماعي
19 0.524** 22 0.522** 0.795** 
20 0.648* 23 0.698** 
21 0.829** 

 التقدير االجتماعي
24 0.612** 27 0.556** 0.869** 
25 0.837* 28 0.692** 
26 0.817** 

 0.05مسقوى اتيالتة عني *            0.01** مسقوى اتيالتة عني             

 
 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 مستوى الرضا عن احلياة لدى مرضى السكري         2021، يونيو17العدد  -لة كلية اآلدابجم
________________________________________________________ 

95                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 . النتائج 3
 الفرض االول: اختبار 1. 3
عن احلياة تيى اتشعوير ابترضا  سقوىامل األول اتذي خنص على اتقايل  الخقباير اتفرض 

اسقخيمت  ،دال احصائيا بييرجة اتوسط مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها
 .اتباحثة االخقباير اتقائ  تلمجموعة اتواحية، واجليول أدانه خظهر نقيجة اتفرض

( إن مسقوى مجيع جماالت مدياس اترضا عن احلياة  واتييرجة 5خقضح من اجليول)        
اتكلية تلمدياس تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها دون املقوسط بييرجة داتة 

(، وختقلف مع ديراسة 2013وشرخد )تقفق هذه اتنقيجة مع ديراسة نعيسة و إحصائيا، 
( اتيت أشايرت إىل وجود مسقوى مرتفع من اترضا عن احلياة تيى مرضى 2019سالمة )
 اتسكري.

 جيول مستوى الشعور ابلرضا عن احلياة لدى مرضى السكري مبديتة سبها 05جدول 
 جماالت
 املدياس

عيد 
 اتعبايرات

املقوسط 
 احلسا ي

االحنراف 
 املعيايري

اتوسط 
 اتنظري

يرجة د t قيمة 
 احلرخة

مسقوى 
 اتيالتة

 0.000 51 14.02 18 4.31 26.38 6 اتسعادة
اتعالقات 
 االجقماعية

7 29.31 4.417 21 3.300 51 0.000 

 0.000 51 12.607 15 3.547 21.25 5 اتطمأنينة
االسقدراير 
 االجقماع 

5 22.12 2.748 15 18.667 51 0.000 

اتقديخر 
 االجقماع 

5 22.98 3.171 15 15.870 51 0.000 

اتييرجة 
 اتكلية 

28 121.03 15.76 84 16.948 51 0.000 
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نقيجة إىل أن مرخض اتسكري خشعر ابتندص واتعجز عن هذه اتوتعزو اتباحثة           
واالتقزام بقعليمات مقابعة حياته بشكل طبيع ، إضافة إىل اضطرايره إىل اتقعاخش مع املرض 

اتطبيب املخقص بكثـرة شرب املاء، وندص اتوزن اتسرخع، وما خرافق ذتك من مضاعفات 
قامة هبشاشة املنظومة اتخاصة مع قناعقه  ،خطرية عني عيم االتقزام بقلك اتقعليمات

اتصحية يف اتبالد واحقماتية عيم احلصول على جرعات االنسوتني مما جيعله يف قلق وخوف 
مآل املرض، وتوقع  ظهوير مضاعفات املرض على امليى اتبعيي، واتذي خنعكس سلبا من 

على يرضاءه عن احلياة، كما أنه اسقنادا إىل نظرخيت اتقكيف واملدايرنة االجقماعية، فعيم 
اتقكيف االفراد مع املرض وضعف آتيات اتقكيف تيخهم ومدايرنة أنفسهم ابألصحاء أو 

مواجهة مضاعفات كلها عوامل ومصادير تزخي من عيم اترضا حيت املرض  اتذخن متكنوا من 
 عن احلياة.

 الفرض الثاين: اختبار 2. 3
توجي فروق ذات دالتة إحصائية يف  اتثاين اتذي خنص على اتقايل  الخقباير اتفرض

تبعا ملقغري اتنوع )ذكر، اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها 
اسقخيمت اتباحثة االخقباير اتقائ  جملموعقني مسقدلقني، واجليول أدانه خظهر نقيجة  أنثى(،
 اتفرض.

يف مجيع جماالت مدياس اترضا داتة احصائيا  ( عيم وجود فروق6اجليول )خقضح من       
عن احلياة )اتسعادة، اتعالقات االجقماعية، اتطمأنينة، االسقدراير االجقماع ، اتقديخر 

اتييرجة اتكلية تلمدياس تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها االجقماع ( و 
 .تنوعتبعا ملقغري ا
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 تبعا ملتغري النوع داللة الفروق يف الرضا عن احلياة لدى مرضى السكري   06جدول 

سالمة ة (، وختقلف مع ديراس2013ونعيسة )وتقفق هذه اتنقيجة مع ديراسة شرخد          
( اتيت اشايرت إىل وجود فروق يف اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري تبعا ملقغري 2019)
، وتعزو اتباحثة نقيجة اتفرض إىل إن مرخض اتسكري سواء كان ذكرا أو أنث  خواجهون نوعات

خفرق بينهم فاجلميع خقعرض تدرخبا تنفس اتظروف املرتبطة مبرض نفس املعاانة، فاملرض ال 
، ومضاعفات املرض اتسكري من حيث اتفحوصات وأساتيب اتعالج وبرامج اتقغذخة

 إضافة إىل اتقأثريات اتنفسية من مشاعر اتدلق واتقوتر.

 

 

جماالت 
 املدياس

جمموعيت 
 املدايرنة

املقوسط  اتعيد
 احلسا ي

االحنراف 
 املعيايري

ديرجة  tقيمة 
 احلرخة

 مسقوى
 اتيالتة

 اتسعادة
 

 0.898 50 0.643 4.920 26.277 18 ذكوير
 4.031 26.441 34 إانث

 اتعالقات
 االجقماعية

 0.624 50 0.643 4.896 29.772 18 ذكوير
 4.202 29.088 34 إانث

 اتطمأنينة
 

 0.841 50 0.508 3.897 21.388 18 ذكوير
 3.450 21.176 34 إانث

االسقدراير 
 االجقماع 

 0.910 50 0.160 3.133 22.055 18 ذكوير
 2.571 22.147 34 إانث

اتقديخر 
 االجقماع 

 0.505 50 0.340 2.703 22.388 18 ذكوير
 3.411 21.764 34 إانث

اتييرجة 
اتكلية 
 تلمدياس

 0.794 50 0.815 17.317 121.833 18 ذكوير
 15.125 120.617 34 إانث  
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 الفرض الثالث: اختبار 3. 3
توجي فروق ذات دالتة إحصائية يف   اتذي خنص على اتقايل اتثاتث الخقباير اتفرض

سنوات تبعا ملقغري  اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها
اسقخيمت اتباحثة حتليل اتقباخن األحادي، واجليول أدانه خظهر نقيجة  ،اإلصابة ابملرض

 اتفرض .

 سنوات اإلصابة ابملرض تبعا ملتغري الرضا عن احلياة لدى مرضى السكريداللة الفروق يف    07دولج

 جماالت
 املدياس

ديرجة  جمموع املربعات مصيير اتقباخن
 احلرخة

مقوسط 
 املربعات

مسقوى  قيمة )ف(
 اتيالتة

 0.896 0.200 3.89 3 11.66 بني اجملموعات اتسعادة
 19.513 48 936.62 داخل اجملموعات
  51 948.308 اجملموع اتكل 

اتعالقات 
 االجقماعية

 0.731 0.432 8.727 3 26.180 بني اجملموعات
 20.185 48 968.897 داخل اجملموعات
  51 995.077 اجملموع اتكل 

 اتطمأنينة
 

 0.896 0.200 2.677 3 8.030 بني اجملموعات
 13.411 48 643.720 داخل اجملموعات
  51 651.750 اجملموع اتكل 

االسقدراير 
 االجقماع 

 0.982 0.056 0.450 3 1.349 بني اجملموعات
 7.999 48 383.959 داخل اجملموعات
  51 385.308 اجملموع اتكل 

اتقديخر 
 االجقماع 

 0.361 1.093 10.936 3 32.808 بني اجملموعات
 10.004 48 480.173 داخل اجملموعات
  51 512.981 اجملموع اتكل 

اتييرجة 
اتكلية 
 تلمدياس

 0.831 0.292 75.587 3 226.761 بني اجملموعات
 259.149 48 12439.162 داخل اجملموعات
  51 12665.923 اجملموع اتكل 
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( عيم وجود فروق داتة احصائيا يف مجيع جماالت مدياس اترضا عن 7خقضح من اجليول)
اتطمأنينة، االسقدراير االجقماع ، اتقديخر االجقماع ( احلياة )اتسعادة، اتعالقات االجقماعية، 

واتييرجة اتكلية تلمدياس تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها تبعا ملقغري سنوات 
 اإلصابة ابملرض.

شايرت أاتيت  (2019سالمة )و  (2013وختقلف هذه اتنقيجة مع ديراسة شرخد  ونعيسة )
تيى مرضى اتسكري تبعا ملقغري سنوات اإلصابة ابملرض، إىل وجود فروق يف اترضا عن احلياة 

وتعزو اتباحثة نقيجة اتفرض إىل تشابه ظروف ومعاانة املرض واتقخوف من مضاعفاته كاتعمى 
عكس سلبا على حياة املرخض ونظرته تلحياة بغض اتنظر عن ن، فمضاعفات املرض توبرت األطراف

 .سنوات االصابة
 
 واتقوصيات  اخلالصة. 4
 اخلالصة 1. 4
   اتقاتيةنقائج توصل اتبحث إىل ات 

دال  عن احلياة تيى عينة من مرضى اتسكري مبيخنة سبهااتشعوير ابترضا  مسقوى -1
 دون املقوسط.احصائيا بييرجة 

عيم وجود فروق داتة احصائيا يف مجيع جماالت مدياس اترضا عن احلياة )اتسعادة،   -2
االسقدراير االجقماع ، اتقديخر االجقماع ( واتييرجة اتعالقات االجقماعية، اتطمأنينة، 

اتكلية تلمدياس تيى عينة من مرضى اتسكري مبيخنة سبها تبعا ملقغريي اتنوع 
 وسنوات اإلصابة ابملرض.
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 التوصيات: 2. 4
قبول على تفعيل برامج اتيعم اتنفس  يف عيادات اتسكري ملساعية مرضى اتسكري  -1

س  كمدوم أساس  من مدومات جناح اتعالج اتطيب تقغلب وأمهية اجلانب اتنف املرض
 .  على مشاكلهم، خاصة اتناجتة عن مرض اتسكري

توفري برامج توعية عرب وسائل اإلعالم حول مرض اتسكري خماطره وطرق اتسيطرة عليه  -2
 واتوقاخة منه.

تشجيع مرضى اتسكري على االنضمام إىل منقيايت اجقماعية وممايرسة األنشطة  -3
 املقنوعة تيسهل اتقعاخش مع املرض واالسقمقاع ابحلياة.

 املقرتحات:  3. 4
 جراء ديراسات تقناول تدرتح اتباحثة إ    
اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري يف ضوء مقغريات مل تقناوهلا اتييراسة احلاتية   -1

 كاملؤهل اتعلم  واتوظيفة واتعمر.
 اتصيمة تيى مرضى اتسكري.اسرتاتيجيات مواجهة اضطراب ما بعي  -2
 برانمج ايرشادي تقنمية مفهوم اتذات تيى مرضى اتسكري. فاعلية -3
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 المالحق

 (أ) ملحق
 مقياس الرضا عن احلياة

املرفق، واإلجابة عن كل منها مبا خعرب عن شعويركم بنود املدياس  نرجو اتقكرم بدراءة أخ /أخيت 
 .حيث ال توجي إجاابت صحيحة وإجاابت خاطئة على أسئلة املدياس ،احلديد 

فيه على تعاونكم اتبناء معنا يف هذه اتييراسة اتعلمية، نرجو تعبئة  ويف اتوقت اتذي نشكركم   
 :املكان املناسب ( يف√ابملعلومات املناسبة، خرجى وضع إشايرة ) اتبياانت اتقاتية

 األولية:البياانت 
 أنثى)  (                         ذكر)   (: اتنوع

 مىت ظهر املرض تيخك  .........................
 ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدرى موافق موافق بشدة الفقرات م
      أشعر أنين موفق يف حيايت اتيومية 1
      االخرخنأيري أنين أسعي من  2
      أعيش حياة أفضل من غريي 3
أشعر أبن حيايت يف اتوقت احلايل  4

 أفضل من أي وقت مضى
     

      أشعر ابالطمئنان واألمان 5
 اباليرتياح واترضا عن اتظروفأشعر  6

 احلياتية
     

      أشعر أن حيايت مليئة ابتبهجة واتسروير 7
      اآلخرخنأنسج عالقات طيبة مع  8
أشايرك اآلخرخن يف املناسبات  9

 االجقماعية
     

      امتقع حبياة اجقماعية سعيية 10
      أضف  على اآلخرخن يروح املرح 11
      أعامل اآلخرخن معاملة طيبة 12
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      أشايرك أقرابئ  يف اتسراء واتضراء 13
      أشعر أن معنواييت عاتية 14
      االخرخنأتدبل ندي  15
      أمتقع بصحة جسمية جيية 16
      أانم نوما هادائ 17
      أان يراض عما وصلت إتيه 18
      أان يراض عن كل ش ء يف حيايت 19
      أيرى أن حيايت تدرتب من املثاتية. 20
      أشعر ابتثدة جتاه نفس . 21
      أشعر ابتبهجة جتاه مسقدبل  يف احلياة. 22
أشعر اباليرتياح واترضا عن نقائج  23

 سلوك .
     

      أشعر بثدة اآلخرخن بدييرايت. 24
      خنظر اتناس يل ابحرتام 25
أجي احرتاما وتديخرا يف اتوسط  26

 االجقماع .
     

      أسقطيع اختاذ اتدراير وحتمل نقائجه 27
أفكايري وايرائ  تنال تديخر اآلخرخن  28

 واحرتامهم
     

  (بامللحق)

 قائمة احملكمني                                
 اجلامعة األسم م
 جامعة سبها  امحي اتناين الدي 1
 جامعة سبها  حفصة أمحي حممي 2

 جامعة سبها  عائشة حبيب أمحي 3
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