
 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 155 2019يونيو  ،الثالثربعون، الجزء ألوا السادس المجلد
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 المستخلص
استهدفت الدراسة الراهنة الي محاولة التعرف علي العالقات بين الضغوط النفسية 

جتماعية لدي مرضي التهاب الكبد الوبائي فيروس سي بمحافظة والمساندة النفسية واال
حيث يعد إحدى المشكالت العامة التى يعانى منها المجتمع المصرى بوجه عام ، المنوفية

للمصابين بمرض االتهاب الكبدى الوبائي فيروس سي بوجة خاص وتركز الدراسة علي 
حيث تركز الدراسة علي عينة ، نوفيةمرضي االتهاب الكبدى الوبائي فيروس سي بمحافظة الم

، .c( مريض من مرضي محافظه المنوفية باالتهاب الكبدى الوبائى فيروس 120التي تشمل )
ويتمثل  2017- 2016وقد استغرقت الدراسة المجال الزمني لمدة عام ونصف من عام 

كبد بشبين الكوم المجال الجغرافى للدراسة فى محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم ) بمعهد ال
من خالل  Cبمحافظة المنوفية( . وتم استخدام قياس الضغوط النفسية لدى مرضى فيروس 

ومصادر الضغوط تعنى Cاعداد مقياس الدراك مصادر الضغوط النفسية لمرضى فيروس 
المثيرات البيئية وأسفرت النتائج عن وجود يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين الضغوط 

مساندة النفسية واالجتماعية والتوافق النفسي وانتشار المرض لدى عينة من مرضى البيئية وال
بمحافظة المنوفية. ويوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين  Cااللتهاب الكبدي الوبائي فيروس 
وانتشار المرض لدى عينة من مرضى  المساندة النفسية( –االبعاد النفسية ) التوافق النفسي 

بمحافظة المنوفية . يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين  Cي الوبائي فيروس االلتهاب الكبد
 Cالضغوط البيئية وانتشار المرض لدى عينة من مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 

بمحافظة المنوفية. وتوصي الدراسة باهمية قيام الدولة بتوجية عناية خاصة بمنظومه العالج 
، قضاء على المشكالت التى تعتريها الخاصة بمرضي فيروس سيمن خالل برامج التطوير لل
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فى تلك المناطق  cوالتعرف على الضغوط البيئيه والتوافق التى يعانى منها مرضى فيروس 
 من أجل محاولة إعداد البرامج العالجية والوقائية والتوعية . 

 

 مقدمة
مـــن ضــمــن عــدة فـيـروسـات تهاجم الكبد واحــد  Cيعتبر التهــاب الكبـــد الـــوبـائـي فــيــروس 

الى احداث تضخم وحساسية للكبد واحيانا  Cويؤدى فيروس ( G ،E ،D ،C ،B ،A)وهى 
الى عائلة  Cتستمر هذة االخطار مما يؤدى الى حدوث تلفيات الكبد وينتمى فيروس 

 Cجينوم لفيروس وهناك سته انواع من ال 1989وقد تم اكتشافه عام  Flavivirdaeفيروسات 
 االخــرى، Flaviمن فيروســات  Cنوع فرعي وال يوجد نظــام لتكــاثر فـيـروس  50واكثر من 

ولقد اشارت التقارير الخاصة بالكبد ان معدل االنتشار غير عادى لفيروس "سى" ولقد قدرت 
مليون شخص  300مليار شخص مصابين واكثر من  2منظمة الصحة العالمية ان هناك 

من الحاالت  %80وهناك ، لين لهذا المرض معرضين للموت بسبب تليف خاليا الكبدحام
 12المزمن يقدرون بنحو  Cمن المصريين مصاب بفيروس  %15الحادة لفيروس "سى" وان 

مليون مصرى حسب تقرير منظمة الصحة العالمية وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة واالحصاء 
انتقال  %3العدوى من خالل نقل الدم وتوجد نسبة  تم اصابتهم عن طريق %70ونسبة 

من نزالئها عن طريق  %25الفيروس من االمهات لالجنة وتصيب المستشفيات الحكومية 
واقر االتحاد االوروبى ان الصحة هى ، العدوى نظرا لعدم اتباع االحطياتات الالزمة للوقاية

، ص 2009االتحاد االوروبي،  االصل االساسى الذى يؤدى فقدانه الى الفقر ) أحصاءات
142). 

وتتنوع نسبه انتشار الفيروس فى مصر وفقا ، مليون فرد سنويا 4:3ويصاب حوالى من 
على حين تبلغ  %28لكل منطقه جغرافيه حيث تقدر نسبه االنتشار فى ذلتا النيل بحوالى 

هرة اال انها تقل فى المناطق الحضرية مثل محافظتى القا %19النسبه فى الصعيد 
عراض على حين بقيه أى أال تظهر عليهم  Cومعضم المرضي بفيروس ، واالسكندريه

ان )اصفرار العين المرضى تحدث لهم اعراض مختلفه واكثر االعراض ظهورا التعب واليرق
عراض خطورة تليف الكبد وسرطان الكبد ويحدث كثر األأخرى كثيرة و أعراض أوالجلد( وهناك 
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رضى بتليف من الم %4ويصل حوالى  C من مرضى فيروس %20تليف الكبد فى حوالى 
من دم الشخص المصاب الى دم  Cوينتقل فيروس  ورام السرطانيه بالكبدالكبد الى حاله األ

دوات اخرى تتعرض لدم أى أو أاب عن طريق نقل الدم او التحقين الشخص الغير مص
جات وفرشاه االسنان قن والسرنالشخص المصاب وتكون غير معقمه بشكل كافى مثل الح

 دوات الشخصية .واأل
 

 مشكلة الدراسة
تتمثل مشكله الدراسة فى ان مصر من أكبر الدول التى تعانى من انتشار مرض 

اشارت االحصائيات االوليه ان نسبه انتشار ذلك  االتهاب الكبدى الوبائى فيروس سي حيث
بعض االحصائيات ان  % وتبين 28الى  %6المرض فى مصر وصل الى نسبه تتراوح بين 

مليون مصرى مصابين بمرض االتهاب الكبدى الوبائى بشتى درجاته  8حوالى مايقرب من 
C,B  والتى تمثل عبء نفسيا واجتماعيا على المجتمع تنعكس سلبا على البيئة من هنا تنطلق

ر ) تقريالدراسة للتعرف علي تلك المشكالت وما تمثلة من ضغوط بيئيه ونفسية واجتماعية 
 (.2016منظمة الصحة العالمية، 

تتمثل مشكلة الدراسة فى الحاجة الملحة للكشف عن تأثير مرض االلتهاب الكبدى 
الفيروسى "سى" على الفرد بإعتباره واحدا من اخطر المشكالت فى المجتمع المصرى بل فى 

ى وله كمرض مزمن ذات تأثير على الجانب االجتماع1989العالم حيث تم التعرف عليه عام 
يعد من اكثر المشاكل الصحية انتشارا ، عالقة بالبعد الثقافى لالسرة بالمجتمع المصرى

وخطورة حيث يعد فيروس "سى" من االمراض الشائعة فى الوقت الحالى ونسبة كبيرة من 
هذا ، المرضى المصابين بهذا الداء ينتهى بهم االمر الى االلتهاب الكبدى المزمن النشط

االصابة بسرطان الكبد ووجود اجسام مضادة للفيروس المسبب  وجود عالقة بينباالضافة الى 
 . (3، ص1995) مملوك أبراهيم، للمرض 
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 تساؤالت الدراسة  
تنطلق الدراسة من وجود تساؤل رئيسي للدراسة وهو ما العالقة بين الضغوط البيئية 

رض لدى عينة من مرضى االتهاب والمساندة النفسية واالجتماعية والتوافق النفسي وانتشار الم
 ؟بمحافظة المنوفية Cالكبدى الوبائى فيروس 

 :يسي التساؤالت الفرعية التاليةمن التساؤل الرئ وينبع
ما العالقة بين الضغوط البيئية والمساندة النفسية واالجتماعية والتوافق النفسي ومواجهة  -1

 ؟بمحافظة المنوفية Cس المرض لدى عينة من مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيرو 
  ومواجهة المرض لدى  المساندة النفسية( –ما العالقة بين االبعاد النفسية ) التوافق النفسي

 ؟بمحافظة المنوفية Cعينة من مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 
  ما العالقة بين الضغوط البيئية والمواحهه للمرض لدى عينة من مرضى االلتهاب الكبدي

 ؟بمحافظة المنوفية Cي فيروس الوبائ
 ما اسباب االلتهاب الكبدى الفيروسى "سى" واالثار المترتبة عليه؟ -2

 
 

 أهمية الدراسة
إن لكل دراسة أهميتها التى تدفع الباحث لسبر اغوارها، ومحاولة التوصل إلى نتائج 

مى تجيب على تساؤالته، وفروضها ويكون طريقه فى ذلك األدوات المختلفة للبحث العل
ومناهجه مع استخدامها بطريقة علمية موضوعية، والبحث العلمى فى علم االجتماع يسعى 

 : أولها نظري، والثاني عملي.يق هدفين رئيسيينإلى تحق
يتم من خالله التعرف على طبيعة الحقائق والعالقات االجتماعية، والنظم : همية النظريةاأل

ستفادة منه فى وضع خطة لالصالح على اساس االجتماعية، اما الهدف العملى : فيمكن اال
سليم وفق ما يرتضيه التطور الطبيعى للمجتمع . وتكمن األهمية النظرية للدراسة الراهنة فى 

فى  cمحاولة الوصول الي دراسة الضغوط البيئيه والتوافق التى تؤثر فى مرضى فيروس 
، وأنماط سلوكهم المختلفة، محافظة المنوفية ومدى انعكاسها على الحاله النفسية للمرضي

 وبذلك يكون الباحث قد تناول هذه الظاهرة من زوايا جديدة . 
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وتأتى األهمية العملية فى أن الدولة تولى عناية خاصة بمنظومه العالج  :همية العمليةاأل
من خالل برامج التطوير للقضاء على المشكالت التى تعتريها، لذا كان من الضرورى التعرف 

فى تلك المناطق من أجل  cوط البيئيه والتوافق التى يعانى منها مرضى فيروس على الضغ
. ومن كل ماسبق تكمن أهمية الدراسة فى امج العالجية والوقائية والتوعيةمحاولة إعداد البر 

فيه  كونها دراسة هامة يحتاجها المجتمع ولم يتطرق اليها احد بصورة مباشرة فى وقت ينتشر
ن يأخذ الحايز المناسب من اهتمام الجهات المسئولة عن أمصرى دون المرض بالمجتمع ال

 إدارة شئون الموطنين.
 

 أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الراهنة الي محاولة التعرف علي العالقات بين الضغوط  :هدف رئيسي

وبائي فيروس سي بمحافظة النفسية والمساندة النفسية واالجتماعية لدي مرضي التهاب الكبد ال
 .المنوفية

 أهداف فرعية:
التعرف على العالقة بين الضغوط البيئية والمساندة النفسية واالجتماعية لمرض االتهاب  -1

 الكبدى الوبائي فيروس سي بمحافظة المنوفية.
بائي التعرف على العالقة بين الضغوط البيئية والتوافق النفسي لمرض االتهاب الكبدى الو  -2

 .فيةفيروس سي بمحافظة المنو 
التعرف على العالقة بين المساندة النفسية واالجتماعية والتوافق النفسي لمرض االتهاب  -3

 فيروس سي بمحافظة المنوفية.  الكبدى الوبائي
 

 المف اهيم االساسيه للدراسه
يعرف )الزاروس( الضغوط على  : Environmental pressures . الضغوط البيئية -1

و يعرضة للخطر بشكل أفرد اعباء ومتطليات فائقة ويهدد )ظرف خارجى يضع على ال أنه
او باخر( ويأكد هذا التعريف على جوانب الموقف الخارجى )البيئة( وعلى طبيعتة غير 
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العادية ومن امثلة هذة الضغوط الحروب الكوارث الطبيعية ويختلف تاثير تلك الضغوط 
 على االنسان من شخص الخر .
من العوامل التى يصعب حصرها وقد تاخذ شكال عاما  والضغوط البيئية هى مجموعه

مثل ازمات المواصالت او مشاكل االبناء كما تأخذ شكال خاصا له عالقة بشخص ما فى 
موقف خاص معين . ومن امثله الضغوط البيئية مشاكل كل الحياة وضغوط العمل وتلوث 

 البيئة وزحمة المرور والضوضاء وغيرها . 
يشير : Psychological and social supportواالجتماعية.  المساندة النفسية -2

األصل اللغوى للمساندة إلى سند إليه سنودا وساند مساندة وسنادا.)عاونه وكانفة ( مجمع 
اللغة العربية، فساند بمعنى عاضد وكانف وكافأ على العمل، والسند معتمد اإلنسان وتحمل 

اعـدة على االستمرار واإلمداد . عطاء المسـاعدة المسانـدة معـنى التأييـد والتقوية والمس
 ,Hornbyوالتشجيع، والمساندة: الشخص الذى يقدم المساندة والتشجيع بمساندة مالية وا .)

A., 1987, 869 والقبول حيث عرف موس )Moss )1973  " المسـاندة علــى أنــها( :
ألفراد محتاجـون إليه لشخصه وليس الشـعور الذاتى باالنتماء والقبول والحب والشــعور بأن ا

 (. 15، 1996)عزت حسن، من أجل ما يستطيع إن يفعله 
بأنها النظام الذى يتضمن مجموعة من الروابط والتفاعالت  Caplanكما يعرفها كابالن 

االجتماعية مع اآلخرين تتسم بأنها طويلة المدى، ويمكن االعتماد عليها،والثقة بها وقت 
 (. 9، 2000)على عبدالسالم، اجة إليها لتمده بالسند العاطفى إحساس الفرد بالح

وينظر كمال إبراهيم مرسى للمساندة االجتماعية بأنها مساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسان 
فى مواقف يحتاج فيها المساعدة والمؤازرة، سواء كانت مواقف سراء )نجاح وتفوق( أو مواقف 

 (. 196، 2000 ضراء )فشل وتأزم( )كمال إبراهيم موسى،
أما محمد الشناوى ومحمد عبدالرحمن فعرفاها بأنها تلك القائمة بين الفرد وآخرين والتى 

 ،4)محمد الشناوى، محمد عبدالرحمن، ،يدركها على أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها 
1994 ). 

أو  تملة()أنها تشير إلى معلومات أو أفعال )حقيقية أو مح Heler )1979وتقول هلير 
. عتقاد بأنه يتلقى عناية واهتماماأنه فى موقع يتلقى فيه المساعدة من تقود الفرد إلى اال



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 161 2019يونيو  ،الثالثربعون، الجزء ألوا السادس المجلد

(Brenda Major, to al ,1997،1349-1363 إليها حاجة فى يكون حينما اآلخرين وأما )
.D, Krueger )1998 يعرفها بأنها وفرة العالقات الجيدة والمثمرة التى تقدم األمان والشعور( 

 . D, Krueger.، 1998، 897بالتزام تجاه اآلخرين)
 ويتبني الباحث مفهوما أجرائيا للدراسة موداة:

على اساس وصفى شعورى   ''illness ''عرف المرض كمفهوم اصطالحى  :مفهوم المرض
او كظاهرة سيكولوجية تتمثل فى شعور االنسان بأنه ليس فى حالة جيدة مثل الشعور 

لتعريف يوضح لالحساس يوجد المرض ويطلق عليه الشعور الوصفى بالضعف او الوهن فا
subjective  وهذا ما يصفه المريض من احساس بالعلة او المرض او الوهن و الضعف

 وحتى بعض اآلالم التى ال يتسطيع الطبيب ان يلمسها ولكن المريض يشعر بها.
 Diseasesبمعنى وهو شئ وصفى شعورى و  illnessالمرض  :التعريف االجرائى للمرض

وهو مصطلح طبى بحت ويكون للمرض اعراض واضحة ملموسة وتظهر فى التشخيص 
وهذا التعريف ، من منظور اجتماعى sickواالشعة.وتتبنى الدراسة تعريف المرض بمعنى 

 تتبناه الدراسة كتعريف إجرائى وذلك لكونه تعريف شامل جامع.
لحجم من الميكروبات و تسبب امراض هى كائنات صغيرة جدا فى ا :مفهوم الفيروسات

 االلتهاب الكبدى الفيروسى الوبائى.  –التهاب الغدة النكفية  –شلل االطفال  –االنفلونزا 
حالة من حاالت االلتهاب الكبدى ال يمكن نسبتها الى  :س االلتهاب الكبدى جوعرف فيرو 

دى اطلق عليه فيروس فيروس )أ( او فيروس )ب( مما يوحى بوجود فيروس اخر لالتهاب الكب
)ج( وهو ينتقل عن طريق الدم وتوجد منه سالالت تنتقل عن طريق الماء الملوث كما تبين 

  (2007) محمد أرناؤط، ن فحص حاالت وبائية حدثى فى شبه القارة الهندية. إم
هو عملية التهاب تنتشر وتتناثر داخل خاليا وانسجة الكبد السباب متعددة  :تهاب الكبدىال 
ل فيروسات كبدية وغير كبدية وادوية وامراض متعلقة بالتمثيل الغذائى وظهور توليد ذاتى مث

 .  (3،ص2009، )أيمان بدرللجسيمات المضادة النسجة نفس الجسم 
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 الدراسات السابقة
 (2010دراسة:) فارس العنزى: ( 1

ى نزالء دار التربية عنوان الدراسة: " الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالسلوك العدواني لد
 االجتماعية بالرياض".

 أهداف الدراسة:
  معرفة العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية والسلوك العدواني لدى نزالء دار التربية

 االجتماعية بمدينة الرياض.
 .معرفة مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى نزالء دار التربية االجتماعية بمدينة الرياض 
  الفروق في مستويات الشعور بالوحدة النفسية السلوك العدواني لدى نزالء دار معرفة درجة

 اعدادى(. –التربية االجتماعية بمدينة الرياض باختالف المراحل التعليمية ) متوسط 
تكونت عينة الدراسة من جميع المودعين بدار التربية االجتماعية للبنين  عينة الدراسة:

( في المرحلة 15( في المرحلة المتوسطة،و )25فردًا منهم ) (42بالرياض حيث بلغ عددهم )
 الثانوية.

 أدوات الدراسة:
  :(.1988مقياس الوحدة النفسية ) قشقوش 
  ،(.1995مقياس السلوك العدواني )عبد اهلل 

 أهم نتائج الدراسة:
  بين الشعور بالوحدة النفسية  0ر01وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى

 ن السلوك العدواني لدى النزالء وبي
  لدى نزالء دار التربية  0ر05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 االجتماعية بمدينة الرياض باختالف المراحل التعليمية
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" الوحدة النفسية وعالقتها  :عنوان الدراسة: (2011دراسة: )الهام عباس: ( 2
 بغداد" بالحاجات النفسية عند موظفي جامعة

 . بغداد جامعة لموظفي النفسية الوحدة مستوى على التعرفأهداف الدراسة: 
 بغداد جامعة لموظفي النفسية الحاجات مستوى على التعرف . 
 بغداد جامعة موظفي لدى النفسية بالحاجات النفسية الوحدة عالقة على التعرف . 

 تم بغداد جامعة من ظفةومو  موظف (400) البحث عينة أفراد عدد بلغ عينة الدراسة:
 اختيازهم عشوائيا.

 أدوات الدراسة:
 بغداد جامعة لموظفي النفسية للوحدة مقياس 
 بغداد جامعة لموظفي النفسية للحاجات مقياس 

 أهم نتائج الدراسة:
 القياس في بغداد جامعة النفسية لموظفي الحاجاتو  ةالنفسي الوحدة مقياسي فاعلية . 
 الوحدة من العالي المستوى من ذوي كانوا من الجامعة موظفي من عالية نسبة وجود 

%( 29ونسبة ) المتوسط المستوى ذوي من 30) ونسبة، ) 41) نسبتهم والبالغة النفسية
 حاجات نفسية. لديهم ممن النفسية الوحدة من المستوى المنخفض ذوي من

 بغداد ةجامع لموظفي النفسية النفسية والحاجات الوحدة بين ايجابية عالقة وجود . 
" المساندة االجتماعية : عنوان الدراسة :( 1997 السالم علي علي عبددراسة )( 3

  كما تدركها العامالت المتزوجات "، مواجهة احداث الحياة الضاغطةو 
هدفت الدراسة لعقد مقارنة بين العامالت المتزوجات منخفضي المساندة  :هدف الدراسة

 ة الضاغطة وفي اإلصابة باالضطرابات النفسية " . االجتماعية في مواجهة احداث الحيا
تكونت عينة الدراسة في المجموعة االولى وهي المجموعة التجريبية قوامها  :عينة الدراسة

( من السيدات المتزوجات العامالت المدعمات بمساندة اجتماعية من االسرة وجماعة 50)
( من السيدات العامالت  50امها ) العمل . المجموعة الثانية وهي المجموعة الضابطة وقو 

 . سرة أو جماعات العملسواء من األ المتزوجات وغير المدعمات بمساندة اجتماعية
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بين مجموعة العامالت المتزوجات مرتفعات ، توجد فروق ذات داللة إحصائية :نتائج الدراسة
 .تماعيةت منخفضات المساندة االجالمساندة االجتماعية ومجموعة العامالت المتزوجا

: " المساندة االجتماعية واحداث الحياة عنوان الدراسة: ( 2000 ،دراسة ) علي( 4
الب الجامعة المقيمين مع لدى ط، الضاغطة وعالقتها بالتوافق مع الحياة الجامعية

 المقيمين في المدن الجامعية " سرهم و أ
سرة وجماعة الرفاق ن األة دور المساندة االجتماعية مهدفت الدراسة إلي معرف: هدف الدراسة

م والمقيمين في المدن الجامعية سرهألدى الطالب المقيمين مع ، في تخفيف الصراعات النفسية
 . ندة االجتماعية بالتحصيل الدراسيدور المساو 

( طالبًا  50: تجريبية وتتمثل بنحو ) تكونت عينة الدراسة من مجموعتين :عينة الدراسة
البًا جامعيًا مقيمين ( ط 50ة والمجموعة الثانية الضابطة تتمثل ) المقيمين في المدن الجامعي

 .سرهمأمع 
ظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المقيمين مع اسرهم أ: نتائج الدراسة

 . ولىدة االجتماعية لجانب المجموعة األوالمقيمين في المدن الجامعية . علي استبانة المسان
: " الدور الدينامي للمساندة االجتماعية في عنوان الدراسة: ( 1998، دراسة ) فايد( 5

 واالعراض االكتئابية " ، العالقة بين ضغوط الحياة المرتفعة
معرفة سلبي للضغوط علي الصحة النفسية و هدفت الدراسة إلي فحص التأثير ال: هدف الدراسة

واالعراض االكتئابية الناتجة التأثير االيجابي للمساندة االجتماعية في خفض كل من الضغوط 
 . ارتفاع مستوى الضغوطعن 

( فردًا من الذكور من خريجي الجامعات  324تكونت عينة الدراسة من ) : عينة الدراسة
 .( سنة 28، 9سنة بمتوسط عمري )  35 – 24وتراوحت اعمارهم من 

رتفعي مروق احصائية جوهرية بين منخفضي و اظهرت الدراسة وجود ف: نتائج الدراسة
 .كتئابية لجانب مرتفعي الضغوطالضغوط في االعراض اال
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: " المساندة االجتماعية كمتغير عنوان الدراسة(:  1998، دراسة ) عبد الرزاق( 6
 القتصادية والخالفات الزوجية " في العالقة بين المعاناة ا، وسيط

وسيط العالقة بين  هدفت الدراسة إلي فحص المساندة االجتماعية كمتغيرهدف الدراسة : 
هي ، سرط االقتصادية التي يعاني منها األالمعاناة االقتصادية والخالفات والتأكد من الضغو 

 .يسية في حدوث الخالفات الزوجيةسباب الرئحد األأ
(  70( ذكرًا و )  100( فردًا من الجنسين بواقع )  170تكونت العينة من ) عينة الدراسة : 

 .نثي متزوجينأ
ظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات االزواج ألدراسة : نتائج ا

 .قتصادية والمساندة االجتماعيةومتوسط درجات الزوجات في كل من إدراك المعاناة اال
 التعليق علي الدراسات السابقة

تناولت دراسة مقارنة بين العامالت المتزوجات منخفضي المساندة  من حيث الهدف:
معرفة ، الجتماعية في مواجهة احداث الحياة الضاغطة وفي اإلصابة باالضطرابات النفسيةا

فحص ، دور المساندة االجتماعية من االسرة وجماعة الرفاق في تخفيف الصراعات النفسية
التأثير السلبي للضغوط علي الصحة النفسية ومعرفة التأثير االيجابي للمساندة االجتماعية في 

فحص ، الضغوط واالعراض االكتئابية الناتجة عن ارتفاع مستوى الضغوطخفض كل من 
المساندة االجتماعية كمتغير وسيط العالقة بين المعاناة االقتصادية والخالفات والتأكد من 

هي احد االسباب الرئيسية في حدوث الخالفات ، الضغوط االقتصادية التي يعاني منها االسر
 .الزوجية

 تم استخدام مقياس المساندة االجتماعية مستخدمة :من حيث االدوات ال
بين مجموعة العامالت المتزوجات ، توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث نتائج الدراسة:

، مرتفعات المساندة االجتماعية ومجموعة العامالت المتزوجات منخفضات المساندة االجتماعية
لمدن الجامعية . علي استبانة المساندة وبين الطالب المقيمين مع اسرهم والمقيمين في ا

بين منخفضي ومرتفعي الضغوط في االعراض ، االجتماعية لجانب المجموعة االولى
االكتئابية لجانب مرتفعي الضغوط . عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات 
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ة داالزواج ومتوسط درجات الزوجات في كل من إدراك المعاناة االقتصادية والمسان
 .االجتماعية

 

 االطار النظري للدراسة
تناول الباحثون والمنظرون عددًا من النظريات في علم النفس : نظريات الضغوط النفسية

 والتي يمكن تفـسيرها للضغوط النفسية
فقد اشار من ظرو التحليل النفسي الى الضغوط النفسية ضمن مفاهيم : النظرية التحليلية( 1

عدوان، وان اإلحساس بالضغوط ما هو اال نتيجة لكبت دوافع ممنوعة الكبـت والالشـعور وال
  ال توضـح نفـسها بشكل واضح، فتجد لها متنفسا بالتحويل أو اإلزاحة إلى موضوعات أخرى

على أن الفرد يسلك وفق الصورة التي يدرك بها  النظرية المعرفية وأكدت النظرية المعرفية( 2
ط فإنه يعتقد بأن ما لديه من مصادر تكيفية ال تكفي األحداث، و فيما يتعلق بالضغو 

لمواجهتها، مما يـنجم عن ذلك اإلحساس بالتوتر و اإلحباط . وتندرج تحت هذه التفسيرات 
الظاهراتية(، التي تؤكد الشيء نفسه، على اعتبار أن اإلنسان )النظرية الفينومينولوجية 

  ).2002كما هي فعاًل )الحربي،  يتصرف تجاه األحداث تبعًا لما تتبدى له، وليست
وتعتبر هذه النظرية أن الضغط النفسي نتاج للعالقة بين الفرد والبيئة بما تحويه من 
مثيرات، وتنظر إلى هذه العالقة بأنها ديناميكية فهي تتغير باستمرار، وأنها ثنائية االتجاه، 

تعطى أهمية كبيرة لتقييم  فالفرد والبيئة يؤثر كل منهما على اآلخر ويتأثر به. فهي بذلك
وتفسير الفرد للموقف، وتنظر إلى االنفعال واالستجابات الفسيولوجية كنتائج للعمليات المعرفية. 
وبالتالي فإن ما يمكن أن يكون حدثا مؤثرا يعتمد بشكل كبير على الطريقة التي نفكر فيها، 

 (. 15 ). 1994) شايب وكيف نقيم ونفسر هذا الحدث 
وتفسر النظرية السلوكية الضغوط النفسية من مفاهيمها العامة حول  :السلوكية النظرية( 3

المثير واالسـتجابة ونواتج السلوك )التعزيز أو العقاب ( ويمكن اإل شارة إلى أن الـضغوط 
النفـسية باعتبارهـا مثيرات يستجيب لها الفرد بطريقة غير مناسبة، وتولد لديه االنزعاج، 

، )اإلمامـذه االستجابة رغم عدم مناسبتها، في حالة تدعى بالعجز المتعلم ويقـوم بتكـرار ه
2010 ) 
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عندما يفشل الفرد فى التحكم فى المصادر التى تسبب له  : Stressorsالضغوط النفسية (4
ضيقا أو ازعاجا "ضغوط سلبية"فان جسمه يمر بخبرة أوحالة تعرف بالمواجهة أو الهروب 

يولوجية عديدة منها )زيادة ضربات القلب وتوتر شديد وصداع وتؤدى به الى تغيرات فس
وتتأثر ، والم (الى جانب أعراض انفعالية منها ) سرعة االنفعال والعصبية واالكتئاب (

ص ، 1998 ،)على عسكر 0العمليات المعرفية مثل )النسيان ية والغدد تتأثر بهذه الحالة 
41) 

تتركز التعريفات  الثة مناحى نظرية وهى كما يلى:والضغوط النفسية يتم تعريفها من خالل ث
فى هذا المنحى على أن الضغوط ما هى اال منبه لما يحدث فى البيئة حيث تعتبر البيئة بما 

ويركز الباحثون فى هذا المنحى على دراسة ضغوط ، فيها من االشخاص هى مصدر الضغوط
الضغوط الناتجة عن فقد حبيب أو العمل والضغوط الناتجة عن االمراض المزمنة واالورام و 

 موت عزيز.
المنحى الثانى يتركز على أن الضغوط ماهى اال استجابة أو رد فعل االشخاص تجاة  -

ويهتم الباحثون فى هذا المنحى بالتغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية الناتجة ‘ احداث الحياه
 STRAIN0 ادعن التعرض للضغوط ويطلق على رد الفعل تجاه الضغوط كلمة اجه

 Stressorيتركز المنحى الثالث على ان الضغوط هى عملية تتضمن المضغطات  -
هام وهو العالقة بين الشخص والبيئة من حوله  ويف الباحثون هنا بعد، Strain، واالجهاد

 AdJustementsوهذه العملية تتضمن تداخالت مستمرة وتوقعات 
والبيئة وكال منهما يؤثر ويتاثر بين الشخص  Transactionsيطلق عليها تداخالت  -

 (PP152،1999،Taylor) 0باالخر

ويقابل مفهوم الضغوط النفسية جودة الحياة التى تعنى االحساس العام بالرضا عن الحياة 
والسعادة وغيرها من المشاعر االيجابية فى مقابل عدم الرضا عن الحياة واالحساس بالحزن 

وهناك سمات شخصية لالفراد الذين يحصلون ، وطوالمشاعر السلبية نتيجة التعرض للضغ
على درجة عالية على مقياس جودة الحياة وهم االكثر انبساطا وثقة بالنفس واالتزان زالتحكم 

 0تفاؤل واحترام الذات واالجتماعيةاالنفعالى وال
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وتحاول مقاييس جودة الحياة أن تهتم بتقييم الجوانب المختلفة من حياة الفرد للتعرف على 
 .بة للضغوط ومن ثم التعامل معهامصادر التوتر أو المواقف المسب

ة ونوعية وتتضمن عملية التقييم جوانب متعددة منها توافق العمل والحالة الصحي
 (PP25،1995،Myers).زماتسرة واألالعالقات فى األ

من خالل اعداد مقياس Cويقوم الباحثون بقياس الضغوط النفسية لدى مرضى فيروس 
ومصادر الضغوط تعنى المثيرات البيئية Cك مصادر الضغوط النفسية لمرضى فيروس الدرا

stressorsH ، أما التى تفرض علينا متطلبات انفعالية وجسدية، أما ادراك الضغوط يعنى
االدراك الحسى أى اضفاء معنى على ما تنقله الينا حواسنا وهى العملية المعروفة التى تخلع 

يرات وتفسيرها وتأويلها وصياغتها على نحو يمكن فهمه وادراك معنى ودالله على المث
الضغوط نوعان االول هو االدراك السلبى الذى يعنى اضفاء معنى للمثيرات على انها مزعجة 

 0أما النوع الثانى يشمل االدراك االيجابى أى اضفاء معنى للمثيرات على انها محببه
الدرجات التى يحصل عليها الفرد على ويعرف الباحثون الضغوط أجرائيا على أنه )

مقياس أدراك مصادر الضغوط لمرضى التهاب الكبد وتحدد هذه الدرجات مقدار تأثر الفرد 
والناتجة عن المشاكل ، والناتجة عن االسرة والمجتمع، بالضغوط ) الناتجة عن االعراض

والناتجة عن تغير العادات( ويحصل كل فرد على درحة عامة باالضافة الى عدد ، الجنسية
 .ذلك على مقياس مكون من خمس نقاطالضغوط و 

 – ك بعض المتغيرات التى يتم استخدامها فى الدراسة وتشمل ) النوعاهن: خرىالمتغيرات األ
ب معرفة تأثيرها حتى مدة المرض( وهى تلك المتغيرات التى يج –السن  –الحالة االجتماعية 

يتم التأكد من عدم تأثيرها وتداخلها مع متغيرات الدراسة االساسية حيث يعتبر تثبيت هذه 
 .مبدأ أساسى إلظهار نتائج صادقة المتغيرات أو عزلها
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 منهجية الدراسة
 المنهج واألدوات: 

طار التكامل سوف يستعين الباحث فى هذه الدراسة بمنهج دراسة الحالة وفى ا: المنهج -1
كل المنهجى سوف يستخدم الباحثون المنهج التاريخى والمنهج الوصفى التحليلى لوصف 

 .ما يحدث خالل مراحل الدراسة
تعد مرحلة تصميم االداة من المراحل المهمة فى  :) دليل المقابلة ( تصميم األداة -2

 :التاليةاس ثم االستعانة بادوات القي الدراسة، وعليها يتوقف نجاح البحث،
 داة قياس الضغوط البيئية .أ 
 سي( من سكان  مقياس الضغوط البيئية على مرضى االلتهاب الكبدى الوبائى فيروس(

 وهو أداة قياس الضغوط البيئية .: محافظة المنوفية
  من العبارات التى توضح مدى تعرض مرضى االلتهاب الكبدى  46حيث تم عرض

 المنوفية للضغوط البيئية .)أعداد الباحث( الوبائى فيروس )سى( من سكان محافظة
 :ىإلدليل المقابلة وينقسم 

 دليل خاص بالمريض ( أ
 سرة دليل خاص األ (ب

يعد تحديد مجاالت الدراسة من الخطوات المنهجية التى ال يمكن إغفالها فى  حدود الدراسه:
راسة، واألفراد المبحوثين أى دراسة، فمن خاللها يتم التعرف على المنطقة التى أجريت فيها الد

الذين تضمنهم البحث، باإلضافة إلى الفترة الزمنية التى أجريت فيها  –عينة الدراسة  –
الدراسة، وقد اتفق كثير من الباحثين والمشتغلين فى مناهج البحث على أن لكل دراسة 

لدراسة وهى كالتالى فى ا مجاالت رئيسية ثالثة وهى المجال البشرى والزمنى والجغرافى
 :الراهنة
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ويقصد به مجموعة األفراد أو الجماعات التى ستجرى عليهم الدراسة، أو  :المجال البشرى أ (
بمفردات البحث الذي تشكل مجتمعه . حيث تركز الدراسة علي عينة التي  عينة الدراسة

 c( مريض من مرضي محافظه المنوفية باالتهاب الكبدى الوبائى فيروس 120تشمل )
 .بشبين الكوم بمحافظة المنوفية( اقع سجالت )بمعهد الكبدومن و 

وهى الفترة الزمنية التى تستغرقها الدراسة الميدانية ومرحلة جمع البيانات  :ب ( المجال الزمني
من مجتمع البحث وتفريغها وتبويبها وتحليلها واستخدام االساليب االحصائية المناسبة 

ل الزمني لمدة عام ونصف من عام راسة المجاوقد استغرقت الد، واستخالص النتائج
(2016 -2017) 

لكي يتمكن الباحثون من النجاح فى مهمته، البد أن يكون لدية قدر  ج ( المجال الجغرافي:
كاٍف من المعرفة عن المجتمع الذى سوف تجرى فيه الدراسة العلمية للتوصل إلى نتائج 

مجال الجغرافى للدراسة فى محافظة وتوصيات تساعد فى التخطيط للمجتمع. ويتمثل ال
 .بشبين الكوم بمحافظة المنوفية( المنوفية بمدينة شبين الكوم )بمعهد الكبد

علي معهد  من واقع سجالت المرضي المترددين تم اختيار عينة عشوائية خصائص العينة:
من مفردة  120حيث تم اختيار عينة اشتملت علي ، الكبد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية

نوفية من واقع سجالت معهد علي معهد الكبد بشبين الكوم بمحافظة الم المرضي المترددين
 .الكبد

 تم مراعاة الشروط التالية في اختيار العينة: شروط العينة:
 مرضي فيروس سي.  من مفردات علي العينة تشتمل نأ 
 مفردات من الذكور واالناث علي العينة تشتمل نأ. 
 مختلفة. فئات دخلية ومهنية يعل العينة تشتمل نأ 
 ع سجالت معهد الكبد بشبين الكومتم االلتزام باختيار المرضي من واق. 
لقد تم معالجة البيانات باستخدام التي تم جمعها بالتحليل االحصائى  ساليب االحصائية:األ

 :ليةحساب المعادالت التاوذلك ل ((Spssباستخدام الحاسب االلى من خالل البرنامج االحصائى
وكذلك أسئلة المقياس ، جدولة البيانات االولية فى صورة جداول تكرارية ) التكرار والنسبة المئوية (

. وحساب معامل ارتباط بيرسون للبيانات الكمية لمعرفة العالقة  الخاص بقياس الضغوط البيئية
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فروق بين متوسطين بين المتغيرات واالستجابة على االختبارات.اجراء اختبار )ت( لحساب داللة ال
اعضاء مجلس االمناء تبعا لمتغيرات الدراسة. اختبار تحليل التباين للتعرف علي مصادر 

 .المقاييس المستخدمة في الدراسة االختالف بين المتغيرات واالراء واالتجاهات المرتبطة بتحليل
 :جراءات الصدق والثباتإ
 مقياس الضغوط البيئية 

من ثبات المقياس إلمكانية االعتماد على نتائج المقاييس استخدمن للتحقق  حساب ثبات المقياس:
ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات  (،Cronbach Alpha)الباحثة معادلة ألفا كرونباخ 
 الناتجة باستخدام هذه المعادلة.

 ثبات العبارات ألبعاد مقياس الضغوط البيئية :(1)جدول
 قيمة ألفا عدد العبارات المقياس

 0.918 46 الضغوط البيئية
( وهي قيمة 0.918تضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا إلجمالي الضغوط البيئية )ا

مكانية االعتماد على  مرتفعة، وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية العبارات وا 
 نتائجها والوثوق بها.

من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية تم حساب معامالت ارتباط كل بعد  صدق التساق الداخلي:
للمقياس والتي نتجت عن تطبيق المقياس على عينة مبدئية، وقامت الباحثة بحساب صدق 

 اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح لمقاييس الدراسة كاآلتي:
 صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الضغوط البيئية :(2)جدول

 معامل االرتباط المصحح المقياس إجمالي مقياس الضغوط النفسية
 0.001 الداللة المعنوية 0.875 )**( 0.778 معامل ارتباط بيرسون االرتباط

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة. :المصدر
من جدول صدق االتساق الداخلي السابق ألبعاد مقياس الضغوط النفسية نجد أن معامل 

(، مما يؤكد 0.01البيئية دالة معنويًا عند مستوى معنوية ) االرتباط بين عبارات مقياس الضغوط
قيم معامل إرتباط بيرسون على صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الضغوط النفسية وبلغت 

(0.778). 
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 نتائج الدراسة الميدانية
 :الخصائص االجتماعية واالقتصادية :أوال

 لعينة الدراسة نتائج اإلحصاء الوصفي للبيانات األولية  :(1)جدول
 النسبة العدد المتغيرات البيانات الديموجرافية

 السن
  18 سنه 30أقل من 

  85 50ألي أقل من  -30من 
  17 فاكثر 50من 

  120 االجمالي

 النوع
 79.17 95 ذكر
 20.83 25 أنثى

 100 120 اإلجمالي

 المؤهل العلمي

 51.67 62 يكتب وال يقرأ ال
 20.83 25 ويكتب يقرأ
 15.00 18 متوسط مؤهل
 6.67 8 جامعي مؤهل

 5.83 7 عليا دراسات
 100 120 اإلجمالي

 الحالة االجتماعية

 20.83 25 أعزب
 63.33 76 متزوج
 8.33 10 أرمل
 7.50 9 مطلق

 100 120 اإلجمالي

 المستوى االقتصادي

 37.50 45 الدخل محدودة طبقة
 33.33 40 متوسطة طبقة
 16.67 20 المتوسطة فوق

 12.50 15 مرتفع
 100 120 اإلجمالي

 مكان السكن
 70.83 85 ريف
 29.17 35 حضر
 100 120 اإلجمالي

 حالة المريض الوظيفية
 64.17 77 يعمل
 26.67 32 معاش

 9.17 11 يعمل ال
 100 120 اإلجمالي
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
( 120تم تطبيق المقاييس على عينة قوامها ) ناث(:للنوع ) الذكور وال  العينة وفقا توزيع

( وهي أعلى %79( مفردة بنسبة )95فكان العدد األكبر من عينة الدراسة من )الذكور( بعدد )
 (.%21( مفردة بنسبة )25نسبة، يلي ذلك )اإلناث( بعدد )

وفقا للحالة التعليمية حيث كانت من توزعت عينة الدراسة  توزيع العينة وفقا للحالة التعليمية:
( وهي أعلى %51.67( مفردات بنسبة )62ذوي من ذوي المؤهل )ال يقرأ وال يكتب( بعدد )

(، يلي ذلك من ذوي المؤهل %21( مفردات بنسبة )25نسبة، يلي ذلك )يقرأ ويكتب( بعدد )
( 8عي( بعدد )(، عينة المؤهل العلمي )مؤهل جام%15( مفردة بنسبة )18)متوسط( بعدد )

 (، %5.83( مفردات بنسبة )7(. وأخيرًا كانت )دراسات عليا( بعدد )%6.67مفردة بنسبة )
كما توزعت عينة الدراسة وفقا للحالة االجتماعية حيث : توزيع العينة وفقا للحالة االجتماعية

( وهي أعلى نسبة، يلي ذلك %63.33( مفردات بنسبة )76كانت من المتزوجين بعدد )
( مفردة بنسبة 10(، يلي ذلك )أرمل( بعدد )%20.83( مفردات بنسبة )25زب( بعدد ))اع
 (.%7.50( مفردة بنسبة )9(، ثم )مطلق( بعدد )8.33%)

 غالبية عينة الدراسة المستوى االقتصادي )طبقة توزيع العينة وفقا للمستوى االقتصادي:
 نسبة، يلي ذلك )طبقة ( وهي أعلى%37.5( مفردة بنسبة )45محدودة الدخل( بعدد )

( مفردة بنسبة 20متوسطة ( بعدد ) ( ) فوق%33.33( مفردة بنسبة )40متوسطة( بعدد )
 (.%12.5( مفردة بنسبة )15(، وأخيرًا كانت عينة )مرتفع( بعدد )16.67%)

يتضح من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير مكان  توزيع العينة وفقا للسكن:
(، وكانت عينة الحضر %70.83( مفردة بنسبة )85ن العينة من الريف كانت بعدد )السكن أ
 (.%29.17( مفردة بنسبة )35بعدد )

 توزيع العينة وفقا لحالة المريض الوظيفيةبالنسبة  :عينة وفقا لحالة المريض الوظيفيةتوزيع ال
أعلى نسبة، يلي ( وهي %64.17( مفردة بنسبة )77فكان العدد األكبر من )يعمل( بعدد )

( مفردة بنسبة 11( )ال يعمل( بعدد )%26.67( مفردة بنسبة )32ذلك ) معاش( بعدد )
(9.17%.) 
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ثانيا: مقياس الضغوط البيئية على مرضى االلتهاب الكبدى الوبائى فيروس 
 :)سي( من سكان محافظة المنوفية

مرضى االلتهاب الكبدى  لبيئية على2التكرارات والنسب المئوية لمقياس الضغوط ا :(2)جدول
 الوبائى فيروس )سي( من سكان محافظة المنوفية

 % ابدا % احيانا % دائما العبارة م

استخدام مكبر الصوت فى االفراح  1
 3.3 4 9.2 11 87.5 105 والمأتم وعند افتتاح المحال

2 
عدم توافر المستشفيات والصيدليات 
فى الحى الذى اعيش فيه لتقديم 

 هالى الحىاالسعافات ال
90 75.0 20 16.7 10 8.3 

تنتشر السرقة فى الحى الذى اسكن  3
 58.3 70 33.3 40 8.3 10 فيه

 4.2 5 12.5 15 83.3 100 ضعف االضاءة فى الحى ليال 4
بعض الخضروات مليئة بالسموم  5

 10.0 12 15.0 18 75.0 90 والملوثات
 25.0 30 58.3 70 16.7 20 المواصالت مزدحمة جدا 6
مياه الشرب غير نقية وغير صالحة  7

 16.7 20 25.0 30 58.3 70 لالستخدام
 91.7 110 6.7 8 1.7 2 اسكن مع اسرتى فى غرفة واحدة 8
يقوم بعض االهالى بحرق القمامة فى  9

 16.7 20 75.0 90 8.3 10 الحى الذى اعيش فيه

البيوت متالصقة فى الحى الذى  10
 8.3 10 16.7 20 75.0 90 اعيش فيه

ينخفض التواجد االمنى للبوليس فى  11
 6.7 8 10.0 12 83.3 100 الحى الذى اعيش فيه

يقوم بائعى الخبز والخضروات ببيع  12
 3.3 4 5.0 6 91.7 110 االطعمة فى اماكن هوائها ملوث

ارتفاع اصوات المذياع و التلفاز فى  13
 4.2 5 8.3 10 87.5 105 المقاهى والمحال المجاورة

عدم توافر العمل المناسب لشباب  14
 8.3 10 12.5 15 79.2 95 الحى الحاصلين على مؤهالت عليا

 16.7 20 41.7 50 41.7 50 االضاءة قوية للغاية بال داع 15
كثيرا ما اشاهد وسائل المواصالت  16

 16.7 20 25.0 30 58.3 70 مسببة للتلوث
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ة لمقياس الضغوط البيئية على مرضى االلتهاب التكرارات والنسب المئوي :(2جدول)تابع 
 الكبدى الوبائى فيروس )سي( من سكان محافظة المنوفية

 % ابدا % احيانا % دائما العبارة م
 16.7 20 16.7 20 66.7 80 الشقة التى اعيش فيها صغيرة جدا 17

18 
ضعف االنارة ليال يساعد على 
ارتكاب الجرائم فى الحى الذى 

 اعيش فيه
50 41.7 50 41.7 20 16.7 

يقوم بعض االهالى باالسراف فى  19
 8.3 10 16.7 20 75.0 90 استخدام مياه الشرب

20 
االزدحام فى وسيلة المواصالت 
يسبب الكثير من المضايقات و 

 الشجار
80 66.7 30 25.0 10 8.3 

تصاعد االدخنة من المطاعم  21
 16.7 20 25.0 30 58.3 70 القريبة من المسكن

تحب عائلتى ان ترفع صوت  22
 16.7 20 41.7 50 41.7 50 التلفاز عاليا اثناء مشاهدته

تكثر البطالة بين شباب الحى الذى  23
 16.7 20 16.7 20 66.7 80 اعيش فيه

تتسبب مياه الشرب فى االصابة  24
 16.7 20 33.3 40 50.0 60 بالعديد من االمراض

تى تشاركنا اسرة اخرى فى الشقة ال 25
 91.7 110 8.3 10 0.0 0 نعيش فيها

اسمع عند حدوث جرائم قتل فى  26
 91.7 110 4.2 5 4.2 5 الحى الذى اعيش فيه

27 
االسراف فى استخدام االضاءة فى 
االفراح وعند افتتحاح المحال 

 التجارية
90 75.0 20 16.7 10 8.3 

 8.3 10 12.5 15 79.2 95 الحى الذى اعيش فيه عشوائى 28
راتب عملى ال يكفى الفرد وال يحقق  29

 8.3 10 8.3 10 83.3 100 اماله

استخدام الباعة المتجولين لمكبرات  30
 8.3 10 8.3 10 83.3 100 الصوت

يوجد ازدحام شديد فى المواصالت  31
 16.7 20 8.3 10 75.0 90 فى الحى الذى اسكن فيه
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الضغوط البيئية على مرضى االلتهاب  التكرارات والنسب المئوية لمقياس :(2جدول)تابع 
 الكبدى الوبائى فيروس )سي( من سكان محافظة المنوفية

 % ابدا % احيانا % دائما العبارة م
تنخفض خدمات الرعاية الصحية  32

 8.3 10 41.7 50 50.0 60 فى الحى الذى اسكن فيه
 33.3 40 33.3 40 33.3 40 مياه الشرب غير متوفرة 33
 33.3 40 50.0 60 16.7 20 ذى ناكله ملوثالخبز ال 34
 8.3 10 16.7 20 75.0 90 متابعة مباريات كرة القدم بصوت عال 35

المحال التجارية وجود بعض الورش و  36
 8.3 10 16.7 20 75.0 90 التى ينبعث منها ملوثات للهواء

ينخفض المستوى التعليمى لدى الكثير  37
 25.0 30 33.3 40 41.7 50 من سكان الحى الذى اعيش فيه

 16.7 20 41.7 50 41.7 50 انقطاع الكهرباء باستمرار 38
 33.3 40 33.3 40 33.3 40 الشقة التى اعيش فيها مزدحمة 39
 16.7 20 41.7 50 41.7 50 اسكن فى حى به ضوضاء شديدة 40
وجود بعض المصانع التى ينبعث  41

 16.7 20 33.3 40 50.0 60 منها ملوثات للهواء

اتاخر فى الذهاب الى العمل بسبب  42
 16.7 20 25.0 30 58.3 70 الزحام الشديد فى المرور

 8.3 10 16.7 20 75.0 90 يوجد الكثير من ملوثات الهواء 43
يوجد زحام شديد فى الحى الذى اعيش  44

 16.7 20 16.7 20 66.7 80 فيه

اسمع كثيرا عن حدوث جرائم سرقة  45
 41.7 50 16.7 20 41.7 50 ش فيهفى الى الذى اعي

يوجد بلطجية فى الحى الذى اعيش  46
 58.3 70 16.7 20 25.0 30 فيه

 21.5 1188 23.6 1305 54.8 3027 االجمالي 
 2017/2018عام  جمعت وحسبت من استمارات االستبيان بعينة الدراسة
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ئية على مرضى االلتهاب ختبار ) ت ( للفروق بين متوسطات لمقياس الضغوط البيا :(3)جدول
 حيانا(أن محافظة المنوفية بين ) دائما و الكبدى الوبائى فيروس )سي( من سكا

 احيانا دائما المؤشرات
 28.37 65.804 المتوسط
 341.48 989.76 التباين

 46 46 عدد العبارات
  0.524- مغامل االرتباط بيرسون

Hypothesized Mean Difference 0  
Df 45  

t Stat 5.7643  
 2017/2018عام  جمعت وحسبت من استمارات االستبيان بعينة الدراسة

ختبار ) ت ( للفروق بين متوسطات لمقياس الضغوط البيئية على مرضى االلتهاب ا :(4)جدول
 الكبدى الوبائى فيروس )سي( من سكان محافظة المنوفية بين ) دائما وابدا(

 ابدا دائما المؤشرات
 25.826 65.804 المتوسط
 722.41 989.76 التباين

 46 46 عدد العبارات
  0.81- مغامل االرتباط بيرسون

Hypothesized Mean Difference 0  
Df 45  

t Stat 4.8834  
 2017/2018عام  جمعت وحسبت من استمارات االستبيان بعينة الدراسة

البيئية على مرضى االلتهاب ( للفروق بين متوسطات لمقياس الضغوط ختبار )تا :(5)جدول
 حيانا وابدا()أي( من سكان محافظة المنوفية بين الكبدى الوبائى فيروس )س

 ابدا حياناأ المؤشرات
 25.826 28.37 المتوسط
 722.41 341.48 التباين

 46 46 عدد العبارات
  0.075- مغامل االرتباط بيرسون

Hypothesized Mean Difference 0  
Df 45  

t Stat 0.5114  
 2017/2018عام  جمعت وحسبت من استمارات االستبيان بعينة الدراسة
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 تفسير ومناقشة النتائج:
يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين الضغوط البيئية والمساندة النفسية واالجتماعية  -1

 Cوالتوافق النفسي وانتشار المرض لدى عينة من مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 
 محافظة المنوفية.ب
 المساندة النفسية( –يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين االبعاد النفسية ) التوافق النفسي  -2

بمحافظة  Cوانتشار المرض لدى عينة من مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 
 .المنوفية

ن يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين الضغوط البيئية وانتشار المرض لدى عينة م -3
 بمحافظة المنوفية. Cمرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 

 يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين المساندة االحتماعية وانتشار المرض لدى عينة من -4
 .بمحافظة المنوفية Cمرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 

عينة من يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين مستوي المعيشة وانتشار المرض لدى  -5
 .بمحافظة المنوفية Cمرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 

يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين العالقات االجتماعية وانتشار المرض لدى عينة من  -6
 بمحافظة المنوفية. Cمرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 

مرض لدى عينة من يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين االبعاد المهنية وانتشار ال -7
 .بمحافظة المنوفية Cمرضى االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس 

يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين مستوي الدخل وانتشار المرض لدى عينة من مرضى  -8
 .بمحافظة المنوفية Cااللتهاب الكبدي الوبائي فيروس 

مرض لدى عينة من يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين االوضاع البيئية وانتشار ال -9
 .بمحافظة المنوفية Cفيروس  مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي

يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين مكان المعيشة وانتشار المرض لدى عينة من  -10
 .بمحافظة المنوفية Cفيروس  مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي

رض لدى عينة من يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين مستوي المعيشة وانتشار الم -11
 .بمحافظة المنوفية Cفيروس  مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 179 2019يونيو  ،الثالثربعون، الجزء ألوا السادس المجلد

يوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين مكان العمل وانتشار المرض لدى عينة من مرضى  -12
 بمحافظة المنوفية . Cفيروس  االلتهاب الكبدي الوبائي

ابقة من حيث الضغوط وبمناقشة نتائج الدراسة تبين وجود اتساق مع نتائج الدراسات الس
 دراسة ) علي عبد: النفسية والبيئية المؤثرة علي مرضي التهاب الكبد الوبائي ومنها دراسات

(: 1998، ( ) عبد الرزاق 1998، ( دراسة ) فايد 2000، (. ) علي 1997السالم علي، 
فس والتي تناول الباحثون والمنظرون عددًا من النظريات في علم الن :نظريات الضغوط النفسية

، وكذلك اتفاقها مع النظريات المفسرة وهي النظرية التحليلية يمكن تفـسيرها للضغوط النفسية
: عندما يفشل الفرد فى التحكم فى المصادر التى تسبب له   Stressorsالضغوط النفسية

ضيقا أو ازعاجا "ضغوط سلبية"فان جسمه يمر بخبرة أوحالة تعرف بالمواجهة أو الهروب 
 (لمأبات القلب وتوتر شديد وصداع و به الى تغيرات فسيولوجية عديدة منها )زيادة ضر  وتؤدى

 .ة االنفعال والعصبية واالكتئاب (لى جانب أعراض انفعالية منها ) سرعإ
 

 توصيات الدراسة
واجهة ساليب مأسم سلوب الفرد فى موجهة الضغوط وتنقأسلوب مواجهة الضغوط يعنى أ

 يجابية وأربعة منها سلبية ويمكن عرضها فيما يلىإربعة منها أليب الضغوط الى ثمانية أسا
  أساليب الموجهة االيجابية )االقدامية( بالتحليل المنطقىLogical –analysis:  وهى

 0المحاوالت المعرفية للفهم والتهيؤ الذهنى للموقف الضاغط 
  اعادة التقييم االيجابىPositve-analysis: ية العادة بناء وهى المحاوالت المعرف

 0الموقف بطريقة ايجابية مع استمرار تقبل الواقع فى الموقف الضاغط 
 : وهى محاوالت سلوكية للبحث عن المعلومات الخاصة  البحث عن المساعدة والمعلومات

 -استخدام اسلوب حل المشكالت :0بالموقف الضاغط أو طلب المساعدة من االخرين 
  0ل ما للتعامل مباشرة مع الموقف كلهوهى محاوالت سلوكية للقيام بعم

 االحجام المعرفى  :ب المواجهة السلبية ) االحجامية(أساليcognhthve –
avoidance:-  0وهى المحاوالت المعرفية لتجنب التفكير الواقعى فى المشكلة 
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  التقبل واالستسالمacceptance-avidance:  محاوالت معرفية للتعامل مع المشكلة
  0الستسالم لها وتقبلها أو ا

  البحث عن االثبات البديلseeking – alternative- rewards:  وهى محاوالت
 0سلوكية لالشتراك واالندماج فى االنشطة البديلة وخلق مصادر جديدة لالشباع

  التنفس االنفعالىEmotionl-of-discharge:  وهى محاوالت سلوكية لخفض التوتر
 بالتعبير عن مشاعر سلبية 

للضغوط اما باالسلوب االيجابى  Cالباحث بتحديد أسلوب مواجهة مريض فيروس ويقوم
أو باالسلوب السلبى وذلك من خالل ثمانية عبارات أربعة منها تمثل أساليب المواجهة 
االيجابية واالربع عبارات االخرى تمثل االساليب السلبية )االحجامية( لموحهة الضغوط وعلى 

صحاء الى قسمين االول ذوى االسلوب االيجابى لمواجهة ذلك تقسم عينة المرضى واال
 0الضغوط والثانى ذوى االسلوب السلبى لمواحهة الضغوط
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ABSTRACT 
The current study aimed to identify the relationships between 

psychological stress and psychosocial support in patients with hepatitis 

C virus in Menoufia governorate, which is one of the general problems 

suffered by the Egyptian society in general for people with hepatitis C 

virus. Hepatitis C virus in Menoufia governorate. The study focused on 

a sample of 120 patients from Menoufia governorate with hepatitis C 

virus. ،The study took the time domain for a year and a half of 2016-

2017. The geographical area of the study is in Menoufia Governorate, 

Shebin El Koum City (Hebin El Koum Institute, Menoufia 

Governorate). The measurement of psychological stress in patients with 

C virus was used by preparing a measure to recognize the sources of 

psychological pressure for patients of C virus and sources of stress, ie 

environmental stimuli. The results revealed a statistically significant 

relationship between environmental pressures, psychological and social 

support, psychological compatibility and disease prevalence in a sample 

of patients with hepatitis C virus C in Menoufia Governorate. There is a 
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statistically significant relationship between the psychological 

dimensions (psychological compatibility - psychological support) and 

the spread of the disease in a sample of patients with hepatitis C virus in 

the governorate of Menoufia. There is a statistically significant 

relationship between the environmental pressures and the spread of the 

disease in a sample of patients with hepatitis C virus in Menoufia 

governorate. The study recommends the importance of the state to pay 

particular attention to its treatment system through development 

programs to eliminate the problems of C virus patients and to identify 

the environmental pressures and compatibility of patients with c virus 

in these areas in order to try to prepare treatment and prevention 

programs and awareness. 

 


