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 بعض المتغيرات النفسية والصحية لدي عينة من العاملين  
 المخلف ات الطبية وإعادة تدويرهافي مهنة تجميع وتصنيف  

 
 (3)حمد عصمت شومانأ -(2)محمد رزق البحيري -(1)دميانة جريس فايق ميخائيل

      جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا للطفولة( 2جمعية حماية البيئة من التلوث ( 1
 جامعة عين شمس ، طبكلية ال( 3

 
 الُمسَتخَلصُ 

هدفت الدراسة الحالية الي كشف العالقة بين قلق المستقبل وضبط الذات لدي المصابين 
العاملين في مهنة تجميع وتصنيف المخلفات الطبية واعادة  منبفيروس سي وغير المصابين 

ل وضبط الذات تبعا لدرجة تدويرها كما تسعي الي كشف الفروق بين كل من قلق المستقب
ولتحقيق هذه االهداف تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي المقارن حيث استخدام  االصابة

 .(معامل االرتباط بيرسون  -اختبار "ت" )االساليب االحصائية 
( من العاملين في مجال المخلفات 100علي عينة مكونة من )ن= الدراسة اعتمدت 

عداد إباستخدام مقياس قلق المستقبل من ا من منشاة ناصر القاهرة الطبية واعادة تدويره
ومقياس المستوي االقتصادي واالجتماعي  الباحثة ومقياس ضبط الذات من اعداد الباحثة
 :تيلتي توصلت لها الدراسة كاآلوالثقافي ، واختبار الذكاء لريفن وكانت اهم النتائج ا

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين قلق المستقبل وضبط ، عن نتائج الدراسة همأ سفرتأوقد 
والعكس صحيح ط الذات بزادت درجة قلق المستقبل انخفض ض يدل علي أنه كلما الذات مما

لدي كلما ذاد ضبط الذات انخفض قلق المستقبل مما يدل على ان هناك عالقة عكسية 
الفروق بين بين قلق المستقبل  أما في مايخص ،المخلفات الطبية واعادة تدويرها العاملين في

ودرجة االصابة فقد اسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االصابة 
أما فيما يخص الفروق بين ضبط الذات ودرجة االصابة فقد اسفرت النتائج ،لصالح المصابين 

وكانت عن وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة االصابة لصالح غير المصابين 
توصيات الدراسة االهتمام بفئة العاملين في مجال المخلفات الطبية وايجاد فرص عمل بديلة 

الوعي لديهم بمخاطر هذه  لهم للتقليل من مخاطر نوعية هذا العمل النفسية والصحية  وزيادة
ادماج مرضي فيروس سي العاملين في المخلفات الطبية في المجتمع للتخفيف من ، المهنة
 .لتميز من تجاه المجتمعحدة ا
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 مقدمة
في الحقيقة أن مهنة جمع النفايات الطبية تشكل خطر علي فئة العاملين في جمع وفرز 
المخلفات الطبية علي الرغم ان هذه المهنة تجلب لهم دخل مادي بسيط لكنها بالنسبة لهم  

هذه المهنة لهم تمثل مصدر الدخل الوحيد واليوجد لهم بدائل اخري للعيش واالسترازق غير 
والسرهم بسبب العوز وعدم وجود خيارات اخري متاحة لهم ومن الصعب جدا تحديد جامعي 
القمامة للمخلفات الطبية من اجمالي عدد السكان بسبب طبيعة العمل الغير رسمية لهذه المهنة 

سية أو فإن جمع وفرز المخلفات الطبية تشكل خطرا كبير علي العاملين فيها من  النواحي النف
الصحية كما ان هذه المهنة يعتبرها كثير منهم وصمة عار قوية مرتبطة بنوعية العمل حيث 
يروا ان ذلك يؤثر علي احترام الذات وعلي فرص العمل البديلة فتلك المهنة  تعرضهم 

 للمخاطر واالصابة باالمراض سواء النفسية أو الصحية وربما الموت لكثرة مخاطره 
للمريض وأهل بيته والتى تؤثر سلبًا على حياتهم وتفكيرهم فى المستقبل  فالحالة النفسية 

  وبالتالى على تنمية مصادر الدخل لهذه األسر
هذا باالضافة إلي المخاطر النفسية واالجتماعية الناتجة عن طول فترة العمل وغالبا 

ستقبل وعدم وجود ماتشمل العمل الليلي والنضال اليومي من أجل البقاء وعدم اليقين حول الم
نخفاض االجور والتميز في الوظائف كلها يمكن أن يكون لها آثار سلبية  أفاق لحياة أفضل وا 

 dasilv.mc.,et.al,5005,ray mr,et.al: (2001)) علي صحتهم النفسية.
وبما أن الحياة من حولنا ملئية بكثير من المشكالت واالضطرابات النفسية واالجتماعية 

من المشكالت التي تؤثر علي حياة االنسان فإن قلق المستقبل هو أحد هذه  والصحية وغيرها
ن اختلفت درجته من شخص الخر بشأن المستقبل وخاصة ونحن نعيش عصر  االضطرابات وا 
سريع التغييرات واالحداث ومن ثم أصبح االنسان في حالة قلق عام من عالمه ونفسه وقلق 

 ( 20: 2005خاص بالمستقبل ) زنبيب شقير 
كدت العديد من الدراسات االرتباط الوثيق بين الجانب النفسي والجانب العضوي للفرد أ

الباحثون ان هناك عالقة قوية بين الجانب العضوي والجانب االنفعالي والحظوا أنه  دحيث وج
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في حالة الفرح ينشط الجهاز المناعي لدي الفرد ويرتفع معدل الخاليا المناعية عكس حالة 
لتي يالحظ اثنائها تثبيط نشاط الجهاز المناعي وانخفاض معدل الخاليا المناعية الحزن ا

 .(2009)الخالدي ،
 

 مشكلة الدراسة  
مع توقع زيادة عدد السكان في المناطق الحضارية والنفايات التي يولدونها البد من توقع 

يملئها الكثير من  أن يزداد العبء علي علي العاملين بمهنة جمع القمامة حيث أن هذه المهنة
التحديات والمشكالت واالمراض حيث أن تقف علي الصعيدين النفسي والعضوي فهي مهددة 
لحياة االنسان ولعلها سالح ذو حدين حيث أنها طريقا النتشار االمراض العضوية وماينتج 
ي عنها من اضطرابات نفسية ولعل أهم هذه االمراض التي تنتج عن هذه المهنة االصابة بعدو 

فيروس سي والذي يعتبر من االمراض الخطيرة التي تؤثر علي المنظومة العضوية والنفسية 
لالنسان لكون هذا المرض له ابعاده السلبية علي البناء العضوي والنفسي فمصر اآلن حسب 
تقارير منظمة الصحة العالمية هى األولى على مستوى العالم فى اإلصابة بأمراض الكبد يليها 

وآخر دولة فى الترتيب "السويد )إحصائيات االتحاد االوروبي لالمراض المستوطنة  "رواندا"
 ("8ص  2009

من عمال جمع  (300 )أجريت دراسة شملت منظمة الصحة العالمية حيث ةوتشير دراس
فقط تلقوا تدريبًا على  في المائـة (7 )النفايات الطبية العاملين لدى مقاول محلي بّينت أن

الكبد.  في المائة منهم حصلوا على التطعيم من التـهاب(  21 )ذه النفايات، وأنالتعامل مع ه
في المائـة  (7،57 )وبالرغم من أن الجميع يرتدون بزة عمل )زي الشركة على ما يبدو(، فإن

في المائة فقط (  17)في المائة يضعون أحذية واقية، و(  55)منهم يضعون قفازات، و فقـط
التعامل مع النفايات الطبية. وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار  عندمنهم يضعون كمامات 

أوساط عمال جمع النفايات الطبية مقارنة بعمال جمع  مرتفـع في’ جـيم’و ’ باء’التهاب الكبد 
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في أوساط ’ جيم’و ’ باء’التهاب الكبد  النفايات غير الطبية . انظر فرانكا وآخرون "فـيروس
 (2004) منظمة الصحة العالمية .جامعي النفايات الطبية 

في المائة فقط من النفايات (  55-50 )أوضحت دراسة قطرية جرت مؤخرًا في الهند أن
 غياب المحارق يهدد بانتشار األوبئة واألمراض.و الطبية 

تجميعهم  تعامل الزبالون أيضًا مع النفايات الطبية فيعرضون أنفسهم لمخاطر كـبيرة عنـد
أو المكبات  دان شوهد زبالون في المستشفيات وفي مكبات نفايات البلـدياتلها. وفي بعض البل

الزبالين،  ،اشتُبه في تعرض عدد كبير من 2007غير القانونية. وفي كانون األول/ديسمبر 
بجروح  نتيجة إلصابتهم’ جيم’وبصفة خاصة من األطفال، للعدوى بفيروس التهاب الكبد 

جميع محاقن مستعملة ونفايات طبية أخرى بغـرض إعادة بسبب أبر الحقن أثناء قيامهم بت
يؤدي رمي النفايات الطبية مع نفايات عادية إلى تعرض الزبالين لعدد من األمراض ا  تدويرها

التهاب الكبد والتيتانوس، كما يتعرضون لمخاطر بدنية بسبب التعامل مـع اإلبـر  لمعديـة مثـل
  2011عامة يوليوالجمعية ال المكسوروالزجاج  الملوثـة

كشفت دراسة علمية حديثة بالمركز القومي للبحوث أن غالبية المصابين بفيروس 
تليها  (،%75.5)االلتهاب الكبدي الوبائي "سي" المزمن يعانون من المشاكل المالية بنسبة 

. إن (%35.5) ، ثم مشاكل الصداقة بنسبة(%36.4)مشكالت العالقات األسرية بنسبة 
على ردود الفعل عندما يتم تشخيص المرضى والمصابين بااللتهاب الكبدي  الدراسة ركزت

"، وتم تحديد تأثير الفيروس على اضطراب عالقات المرضى من حيث العالقة األسرية سي"
والصداقة والعمل والوضع المالي، تم تقييم حجم وأسباب وصمة العار االجتماعية وعالقتها 

مريضا بفيروس  (540)عينة الدراسة ضمت  أن فتوأضابمستوى التوعية حول المرض. 
مركزا من مراكز ووحدات  (21)إناثا في  (181)ذكورا، و (359)الكبدي الوبائي من بينهم 

التابعة لوزارة الصحة في ستة محافظات بمصر  عالج فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"
مراكز.  (10)تم اختيار عشوائيا القاهرة واإلسماعيلية الغربية والدقهلية وبنى سويف أسيوط،و 

له آثار ضارة على نفسية  سي الكبديأن تشخيص الفيروس  إلىنتائج الدراسة  وأشارت
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اإلنسان، فالتحدي العاطفي هو آال يسمح الشخص المصاب بهذا المرض المزمن السيطرة 
لمرض على حياته فمعظم المرضى يعانوا من نوع من رد الفعل العاطفي بعد التشخيص بهذا ا

المزمن مثل الخوف، الغضب، الحزن، نكران الذات واالكتئاب. وأوضحت الدراسة انه على 
الرغم من أن هذه الردود طبيعية على المدى القصير ولكن هذا ليس صحيا على المدى 

من المرضى يعانون من الشعور بالحزن، بينما عانى  (%60)أكثر من  أنالطويل، موضحة 
بالذنب والنقص والخطورة على األشخاص اآلخرين. وذكرت انه  من شعور (%40)أكثر من 

 بالنسبة للشعور (%65.5)والذكور  (،%77.7)كان هناك فرقا كبيرا بين اإلناث بنسب 
نه فيما يتعلق بردود الفعل للمرضى أ، موضحة (%27.6) بالحزن، فيما تقبل هذا المرض

 (%30)"، فإن أكثر من سيي الوبائي "على أنهم مصابين بالتهاب الكبد متشخيصيهالذين يتم 
 من المرضى استمرت معاناتهم لمدة طويلة من الحزن، والشعور بالذنب والنقص والعار والقلق،

منهم تقبلوا المرض فيما بعد. وكشفت نتائج الدراسة أن سوء الفهم حول طريقة انتقال  (80%)
ا رئيسيا في الشعور بالعار بين " من خالل "تقاسم الغذاء والمصافحة"، كان سببسيالفيروس "

، كما أفادت النتائج أيضا أن الربط (%85) ةبنسبمقارنة باإلناث  (%87.7)الذكور بنسبة 
" والممارسات الجنسية الشاذة غير الطبيعية سببا في الشعور بوصمة العار سي" بين فيروس

أن بعض المرضى من اإلناث. وأشارت نتائج الدراسة إلى  (%15)للذكور و (%12.2)بنسبة 
" شيء مخجل لسببين األول ألنه مرض معد سييعتبرون أن اإلصابة بااللتهاب الكبدي "

ا بسبب انتقال العدوى عن ا من اكتساب هذا المرض، ثانيً ا خوفً والناس قد يتخذون موقفا سلبيً 
" سيمن مرضى التهاب الكبدي الوبائي " (%13) أنطريق الحقن بين المدمنين، الفتة إلى 

هذا  أنعانون من وصمة العار مع عدم وجود فرق كبير بين الذكور واإلناث. وأكدت النتائج ي
الشعور بالخجل عادة ما يكون مؤلما وال يمكن التغاضي عنه، ويكون لدى بعض المرضى هذا 
الشعور مؤلما أكثر من المرض نفسه خاصة إذا حدث داخل األسرة، حيث يمنع المريض من 

مال ) آ لى الثقة بالنفس أو احترام الذاتل، وأن هذا الشعور له آثار سلبية عالتعامل مع األطفا
 .(2013مختار متولي 
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 تساؤالت الدراسة
 العاملين من عينة لدي الذات وضبط المستقبل قلق بين  العالقة ماطبيعة:   االول التساؤل

  .تدويرها واعادة الطيبة المخلفات مجال في
 تدويرها واعادة الطبية المخلفات في العاملين لدي المستقبل قلق مامستوي:  الثاني التساؤل
  .المصابين وغير سي فيروس لمصابين
 تدويرها واعادة الطبية المخلفات في العاملين لدي الذات ضبط مامستوي:  الثالث التساؤل
 .المصابين وغير سي فيروس لمصابين

 

 أهمية الدراسة
 :همية النظريةاأل
تتتناولها الدراسة الحالية وهي فئة العاملين في تجميع وتصنيف المخلفات أهمية الفئة التي  .1

الطبية واعادة تدويرها التي هي بحاجة ملحة لالهتمام بهذه الفئة العتبارها فئة مهمشة ولم 
يتناول أحد من قبل دراستها من حيث االهتمام والرعاية النفسية والصحية في ضوء 

ي االقتصادي المستو  –ضيط اذات  –ة )قلق المستقبل المتغيرات النفسية والديمغرافي
 ( واالجتماعي والثقافي

وتستمد ايضا الدراسة أهميتها من خالل مجموعة االضافات والتي بدورها توفر بيانات عن  .2
 .أهم المتغيرات التي تناولتها الدراسة التي تؤثر صحيا ونفسيا لدي  عينة الدراسة 

ة بين المصابين بفيروس سي وهم بالمقارن تركز عليهذه الدراسة  .3
عاملين في المخلفات الطبية وغير مصابين بفيروس سي من العاملين في المخلفات 
الطبية في قلق المستقبل وضبط الذات هذا مايجعل من الدراسة أهمية وذلك لقلة الدراسات 

 .في هذا المجال
 :همية العمليةاأل
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وزارة الصحة ووزارة البيئة وصانعي القرار  قد تسلط الضوء  نتائج هذه الدراسة وتلفت نظر .1
إلي التركيز علي الجانب النفسي وذلك باالهتمام بتوعية هذه الفئة من مخاطر العمل في 
هذه المهنة ووجود مختصين نفسيين او اطباء يقومون علي هذه التوعية بكافة جوانبها 

 الصحية والنفسية
ذلك من خالل الحالة النفسية التي يكون قد يستفيد منها العاملين في المجال النفسي و  .2

عليها مرضي فيروس سي والتعرف علي العوامل المؤثرة في قلق المستقبل وعالقته بضبط 
 الذات 

قد تستفيد الباحثة الحالية من نتائج الدراسة من خالل توظيفها بطريقة يستفاد منها في  .3
 .عالج وتأهيل مرضي فيروس سي نفسيا وصحيا

 

 أهداف الدراسة
 تجميع في العاملين من عينة لدي الذات وضبط المستقبل قلق مستوي علي التعرف -1

 .تدويرها واعادة الطبية المخلفات وتصنيف
 وتصنيف تجميع في العاملين من عينة لدي المستقبل قلق في الفروق علي التعرف -2

  .المصابين وغير سي بفيروس المصابين تدويرها واعادة الطبية المخلفات
 .الذات وضبط المستقبل قلق في سي بفيروس مصابينال والغير المصابين بين المقارنة -3
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 سابقةدراسات  
 :بقلق المستقبل لدي مرضي فيروس سيدراسات متعلقة 

والتي هدفت لفحص العالقة بين قلق الموت  ,Poveda, et al) 2000 (بوفيدا دراسة -
قير النفسية والترد د على واستهالك العقا ومتغيرات الجنس واإلصابة باألمراض المزمنة

 281حيث تكونت عينة الدراسة من  العيادات في مرکز دي سالو بيغو أن ليه فاكس
مريض ومريضة، وكانت أداة الدراسة من المقابالت، واستبانة القلق واالكتئاب ، حيث 

 : لدراسة إلىاتوصلت 
مصابين بأمراض وجود فروق ذات دالله إحصائية في مستويات قلق الموت بين المرضى ال

وغير المصابين ولصالح المصابين، كما وجدت الدراسة فروق ذات دالله إحصائية  مزمنة
 (.واإلناث في مستوى قلق الموت )اإلناث اظهرن مستوى أعلى بين لذكور

هذه الدراسة إلى  تهدفوقد 235ص  2004 عبد المطلب عبد القادر عبد المطلبدراسة  -
االكتئاب( فييما بين مرضي فيروس سي  –) القلق كشف بعض االضطرابات النفسية 

مقارنة االصحاء والتعرف على توافق هؤالء المرضي مقارنة بغير المصابين، إلی جانب 
 ,ELIZA, PCR)اختبارات وقيم کشف العالقات بين االضطرابات النفسية وسوء التوافق

ALT)  لتوافق(ا -االكتئاب–والتعرف علي درجات المرضي علي مقاييس )القلق  
، مدة ، العمر، أسلوب مواجهة الضغوطنوع، الحالة االجتماعيةال) وفقا للمتغيرات التالية

اإليجابي وعالقة ذلك باالضطرابات  المرض ( على الضغوط النفسية المرضي فيروس سي
في دراسة ميدانية علي عينة  النفسية وسوء التوافق، وقد استخدم الباحث منهج البحث الوصفي

 ( (ELIZA,PCR ي فيروس سي واالصحاء تم اختبارهم باختباريمن مرض
، وقام الباحث بأعداد ب وقائمة سمة القلق لتقدير القلقالباحث مقياس بيك لتقدير االكتئا

 .مقياس التوافق العام ومقياس أدراك مصادر الضغوط لمرضي فيروس سي
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، ب السلبيسلو باإلضافة إلى استبيان  لتعرف علي أسلوب مواجهة الضغوط ) األ
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين مرضي فيروس سي  .األسلوب اإليجابي

واالصحاء في االكتئاب والقلق وسوء التوافق بكل ابعاده وذلك في تجاه مرضي فيروس سي 
وتوجد عالقة بين الضغوط النفسية  لمرضي فيرس سي االيجابي بمعظم ابعاده ومدة المرض  

سي السلبي اكثر ارتفاعا في درجاتهم علي مقياس االكئتاب مقارنة بمرضي  ومرضي فيروس
فيروس سي االيجابي وقد حصلت االناث علي درجات مرتفعة علي مقاييس القلق واالكئتاب 
والتوافق مقارنة بالذكور وذي االسلوب السلبي في مواجهة الضغوط اكثر سوء في التوافق 

بي في مواجهة الضغوط وتشير النتائج إلي انه كلما زادت الصحي مقارنة بذي االسلوب االيجا
الداللة علي وجود فيروس سي واالجسام المضادة لفيروس سي واضراار الكبد كما تبين من 

 .االختبارات الطبية زادت درجات المرضي علي مقاييس القلق واالكئتاب والتوافق
دعم االجتماعي المدرك لدى االكتئاب وعالقته بال: بعنوان (2007دراسة قنون خميسة ) -

تكونت ، الجزائر -المصابين بالتهاب الكبد الفيروس سي بمستشفي الجامعة لوالية بانتة 
 ،الدراسة مقياس بيك لالكتئاب واستخدمت ا من مجتمع الدراسة،( فردً 60عينة الدراسة من )

، المخبرية للدم واالختبارات األولية، تواستمارة البيانا ،ومقياس الدعم االجتماعي المدرك
العينة ووجود عالقة ارتباطية  أفرادوجود اكتئاب شديد لدى  إلىالدراسة  نتائج وتوصلت

 .بين االكتئاب والدعم االجتماعي المدرك لدى مرضي فيروس "سي" إحصائًياسالبة دالة 
 :دراسات متعلقة بضبط الذات وعالقته بالقلق

االكتئاب بين العالقة ت التعرف على بدراسة هدف (2001عبد الفتاح القرشي )دراسة  -
الدراسة  واستخدمت ،تدعيم الذات وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية ىومستو 

 وأشارت ،( مبحوث260) منالعينة  تكونت ،ومقياس تدعيم الذات ،مقياس بيك لالكتئاب
  .دعم الذات ىنتائج وجود عالقة سلبية بين االكتئاب ومستو ال
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 Blackhart) &Wi liamson Nelson 2015 بليکارت و ويليامسونسة هدفت درا -
وأظهرت النتائج وجود ارتباط  إلى اختبار العالقة بين ضبط الذات والقلق االجتماعي،   ,

والقلق االجتماعي، وأن القلق االجتماعي  ضبط الذات العام بين سالب دال إحصائيا
ضبط الذات السلوكي المنخفض في أبعاد إحصائيا ب المرتفع ارتبط ارتباطا موجبا دال

 االجتماعية، والتقييم االجتماعي، والعمل مع األشخاص اآلخرين، الضبط: التفاعالت
 :الطبية والقلق دراسات متعلقة بمهنة جمع المخلفات

كشفت دراسة علمية أجرتها الوكالة العلمية الدولية فى دول منطقة الشرق األوسط وشمال  -
مليون حالة إصابة بااللتهاب الكبدى الفيروسى  (9.2 )ن وجودع 2010أفريقياعام 

 .من إجمالى عدد الحاالت (%79 )، وتصدرت مصر هذه اإلصابات، حيث إن بها«سى»
ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة أيضًا حول المرض فى مصر، أن خبراء 

عاما، وقد كانت ( 50إلى  15 )من المرضى ينتمون للفئة العمرية من( %75)الكبد قدروا أن 
من المرضى مصابون بفيروسى االلتهاب ( %10)أغلب اإلصابات من الذكور، كما أن نحو 

 .معاً « سى»و« بى»الكبدى الفيروسى 
من المرضى ينتمون لطبقات اجتماعية (  %65 )كما قدر خبراء الكبد أن نحو

، وأن (%30)بقة المتوسطة نحو واقتصادية منخفضة، بينما تبلغ نسبة المرضى المنتمين للط
إجمالى الحاالت أصيبت بالمرض نتيجة استخدام أدوات ومعدات طبية ملوثة بالفيروس أو 

 .نتيجة نقص عمليات التعقيم
حالة(  بفيروس سى كانوا  14من المصابين )(  %11.6)أوضحت بيانات الدراسة ان 

طريق الوخز باألبر الملوثة  عن ل الطبى والمعرضون لدماء المرضى من العاملين بالمجا
كالجراحين وأطباء األسنان وفنى المعامل والممرضات والتومرجيات وعمال النتظيف 

من المصابين  كانوا يعملون بمهن  حاالت( 8)( %6.6)بالمستشفيات. كما أظهرت الدراسة أن
لون القمامة دنيا كجامعى القمامة والعامالت بالمنازل والعاملين بشركات النظافة اللذين يحم

 .وأحيانًا يكون بها مخلفات طبية لمرضى من شاش وقطن ملوث وحقن بالستيك
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حاالت ( كانت فى أسرهم أصابة 6من المرضى) (  %5 )كشفت بيانات الدراسة أن
إذا لم يكن  –أخرى بفيروس سى ونستنتج من ذلك أن األسرة يمكن أن تكون مصدر عدوى 

ض وأساليب نقل العدوى ، حيث إن الفيروس ممكن أن لديهم  وعى بطرق التعامل مع المري
ينتقل من خالل الفوط الشخصية، حيث إن الفوطة إذا تلوثت بالدم فإن الفيروس يظل فى 

 .يوما فى الجو غير الجاف مما يكون هناك فرصة النتقال الفيروس من خاللها(  28 )الفوطة
وس سى لدية فرصة النتقال من المعروف أيضا أن العائلة التى يوجد بها مريض بفير 

أضعاف من األسر الخالية من الفيروس )ماجدة عبد الحميد فايد مجلة كلية ( 6 )المرض
 (.24ص  -2012االداب جامعة االسكندرية 

 :تعقيب عام علي الدراسات السابقة
من خالل استعراض الباحثة العديد من الدراسات العربية واالجنبية التي تناولت اتضح 
ضبط الذات ( والمتغيرات الصحية  –ن موضوع المتغيرات النفسية )قلق المستقبل بالبحث ع

 فيروس سي ( لدي العاملين في مهنة تجميع وتصنيف المخلفات الطبية واعادة تدويرها )
لدي م كالقلق العا يفنجد بعض هذه الدراسات تناولت كال من هذه المتغيرات علي حد

لدي مرضي فيروس سي بشكل خاص وبالرغم من قلة مرضي االمراض المزمنة بشكل عام و 
 هذه الدراسات فسنعرض مايلي اقرب الدراسات التي تناولت الموضوع :

وجود اثر قوي لغياب ضبط الذات لدي مرضي فيروس كما انهم يعانون من عدم التكيف  -
 من ظروفهم المرضية والمعاناة من مشاعر الحزن والتوتر وعدم السيطرة علي انفعاالتهم

( ودراسة المركز القومي 2004وعدم تدعيم ذواتهم كما جاء في دراسة عبد المطلب )
 (2020( ودراسة جامعة ادنبرة االسكتلدنية )2013للبحوث )

كما يعاني اصحاب االمراض المزمنة بالقلق والخوف من المستقبل مقارنة بغير المصابين   -
من المستقبل مرتفع لدي اصحاب وهذا يتفق مع الدراسة الحالة حيث ان القلق والخوف 

مرضي فيروس سي ( حيث انه يصنف من االمراض المزمنة كمرضي القلب وكمرضي 
  .الفشل الكلوي
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وتري الباحثة من خالل استعراضها للدراسات السابقة سواء العربية او االجنبية التي 
اتفقت فيما تناولت موضوع القلق العام لدي اصحاب االمراض المزمنة أن جميع الدراسات 

بينها علي ان مرضي االمراضي المزمنة يعانون القلق وسوء ضبط لالنفعاالت وقامت هذه 
في فحصها للقلق  (الحالة االجتماعية –العمر  –الجنس )الدراسات ياالعتماد علي متغيرات 

ومرضي االمراض المزمنة كفيروس سي وضبط الذات اال ان الباحثة الحالية في هذه الدراسة 
باضافة مجموعة اخري من المتغيرات التي لم تبحث بها الدراسات االخري ) نوعية  قامت
نوع المرض ( لتري ما اذا كان لهذه المتغيرات الجديدة آثر  –درجة االصابة بالمرض  –العمل 

في وجود قلق المستقبل وعالقته باسلوب ضبط الذات الذي يتبناه المرضي من اصحاب العينة 
تجميع وتصنيف المخلفات الطبية واعادة تدويرها حيث ان جميع الدراسات  العاملين في مهنة

فيروس سي (  –ضبط الذات  –السابقة لم تتطرق إلي المتغيرات التابعة الثالث )قلق المستقبل 
في نفس الدراسة فجميع الدراسات السابقة العربية واالجنبية التي استعرضتها الباحثة قامت 

مستقلة السابقة علي متغير او متغيرين تابعين اال ان الباحثة في هذه بفحص اثر المتغيرات ال
الدراسة قامت بالتطرق الي المتغيرات الثالثة وهذا مايزيد من صحة نتائج الدراسة حيث انها 
متصلة ببعضها وتعمل علي تكامل الدراسة فحص الصحة النفسية  والجسدية لدي عينة 

عادة تدويرها للمصابين بفيروس سي مقارنتا بغير الدراسة جامعي المخلفات الطبية وا
 .المصابين

 

 اإلطار النظرى
 :تيةطار النظري علي المحاور اآليرتكز اال

 :  قلق المستقبل والنظريات المفسرة له المحور االول
 ضبط الذات والنظريات المفسرة له  :المحور الثاني
 المخلفات الطبية واعادة تدوبرها  : المخلفات الطبية والعاملين في تجميعالمحور الثالث

 المحور الرابع : فيروس سي 
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 :تقبلسمفهوم قلق الم : والا أ
اختلفت  :القلق لغة :Definition: psychology of anxiety: التعريف السيكولوجي للقلق

التعريف  تعريفات القلق بتعدد واختالف الباحثين، عالوة على اختالف وجهات نظرهم نحو
 .قيق والشامل له ، السيما تداخل بعض المفاهيم النفسية كالخوف والتوتر والتهديداألمثل والد

 يعرف عبد الخائق القلق العصابي بأنه انفعال غير سار ، وشعور مكدر بتهديد أو هدمو 
 مقيم ، وعدم راحة واستقرار ، وهو كذلك إحساس بالتوتر والشد ، وخوف دائم ال مبرر له من

 وغالبا ما يتعلق هذا الخوف بالمستقبل والمجهول ، كما ويتضمن القلق الناحية الموضوعية ،
استجابة مفرطة لمواقف ال تعني خطرأ حقيقيا ، والتي قد ال تخرج في الواقع عن إطار الحياة 
العادية، لكن الفرد الذي يعاني من القلق يستجيب لها غالبأ كما لو كانت ضرورات ملحة ، أو 

 ( 27ص: 1987عبد الخالق ،تصعب مواجهتها ) مواقف
"التميمي" بأن القلق عبارة عن حالة من التحسس الذاتي يدركها المرء على شكل  وتري

من الضيق وعدم االرتياح ، مع توقع وشيك لحدوث الضر ر أو السوء ، وهي حالة  شعور
، في طبيعتها الشعورية وفي االنفعاالت الجسم المصاحبة لها بحالة الخوف  أشبه ما تكون

والفارق الوحيد بينهما ،أن الخوف مصدرا واضحأ معلوما بالنسبة  للخائف ، بينما مصدر القلق 
 (13 3 ص:2013يعنيه )التميمي ،  غير واضح بالنسبة للذي

( قلق المستقبل بانه قلق محدد 11ص، 2003وتعرفه نجالء العجمي ): تعريف قلق المستقبل
ةصور من الخوف والشك واالهتمام والتوجس بما يدرك الفرد اسبابه ودوافعه ويصاحبه عاد

سيحدث من تغيرات سواء كانت شخصية أو غير شخصية ينتج من الشعور باليأس وعد 
 .االمان وعدم الثقة من  حيث التحكم بالنتائج والبيئة

يعرف كذلك قلق المستقبل بانه حالة من الشعور االنفعالي الالعقالني يتصف باالرتباك 
، يجعل الشخص سلبيا نحو الحياة بشكل عام والمستقبل بشكل خاص ويسبب  وعدم االرتياح

له عدم الثقة بالنفس ويعطل قدراته للتفاعل االجتماعي ، ويضعفه علي مواجهة المخاطر 
 (2015عويضة ، زمات والتحديات في معترك حياته )واأل
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خبرات غير ويعرف أيضا علي أنه اضطراب نفسي المنشأ ينهك الفرد ويضرب بجذوره ل
سارة قد تكون متعلقة بالفرد ذاته أو أسرته أو مجتمعه ، وربما تكون حدثت في الماضي أو 
متوقع حدوثها في المستقبل ويبدو علي الفرد عالمات فسيولوجية ونفسية تجعله يتأرجح بين 

 ( 2019الفقي ، من التفاؤل والتشاؤم المفرطين ) نوبات
 :الذات تعريف ضبطثانياا: 

ضبط الذات هو مجموعة من العمليات الداخلية والخارجية التي يجريها الفرد ليصبح   :لغة 
 ( 27ص، 2012قادرا علي توجيه نشاطاته بفاعلية نحو تحقيق أهدافه ) أبو حسونة 

( بأنه التأني والتفكير قبل االقدام علي حل  105ص، 2015ويعرفه خالد محمد ) 
 ع المشكالت والتخطيط قبل عمل اي شئ المشكلة وتطوير استراتيجية التعامل م

: ظهر االهتمام بفكرة ضبط الذات في العديد من الثقافات ، فنجد في  تعريف ضبط الذات
االغريق نظروا الي ضبط الذات علي أنه مرادف للعيش في تناغم مع المجتمع ، أما الثقافة 

قيق مايريد خالل تنظيم الكنفوشوسية فتري أن ضبط الذات يعني ثقة الفرد في قدرته علي تح
الذات ، كما جاءت فكرة ضبط الذات في العديد من تعاليم الديانات ، فضبط الذات في 
المسيحية تعني قدرة المرء علي التحكم في شهواته ، ويطلق في االسالم علي ضبط الذات 

 "االدب مع النفس" وقد وضع االسالم أربع وسائل لالدب مع النفس وهي : 
 وهي مايعرف في علم النفس المعاصر باالمتناع عن ممارسة الفعل التوبة :  -1
 المراقبة : تعني مراقبة المسلم نفسه وااللتزام بتعاليم اهلل تعالي  -2
 المحاسبة : تتوافق مع مايعرف في علم النفس المعاصر بنقد الذات  -3
نهي عبد المجاهدة : تعني أن يجاهد المسلم مع نفسه ويسير علي درب الصالحين )  -4

 ( 2016الحفيظ ، 
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ويري " سكنر " أن عملية الظبط الذاتي علي أنها : شكل من اشكال تعديل السلوك الذي 
يحدث غن طريق تغيير العوامل التي جاء هذا السلوك  نتيجة لها والناس يضبطون أنفسهم 

و تشيكل الن المجتمع يعزز ذلك فالقوانين االجتماعية بما تحمله من ثواب وعقاب موجهة نح
 (58ص، 2010الضبط الذاتي لدي االفراد ، )خواجة)

من  بداًل ظهر حديثا استخدام مصطلح نفايات الرعاية الصحية : ثالثا: المخلفات الطبية
 : أنواعها و للنفايات الطبي المفهوم مصطلح "النفايات الطبية"؛ ليشمل كل

  طبية أو شبيهة بالمنزلية (أنواع النفايات الناتجة من المنشآت الصحية بكافة أنواعها 
التلوث البيئي : هو كل ما ينتج عن النشاط الطبي، ومن الممكن أن تؤدي إلى النفايات الطبية

 (66،ص2006سي، أو األضرار بصحة الكائن الحي، )وهبة وعبا
وتعرفها منظمة الصحة العالمية بأنها" جميع النفايات الناتجة عن منشآت الرعاية 

البحث والمختبرات و النفايات الناشئة عن المصادر الثانوية، مثل ما ينتج الصحية من مراكز 
حقن –الديال  –عن الرعاية الصحية لالشخاص في  منازلهم )عمليات غسيل الكلي 

 ( WHO,2006.11) (االنسولين
( بانها نفايات تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل 2016،3ويري )زرقاوي ووجدي ،

دية أوالكيميائية أو المشعة وتشكل خطر علي المجتمع نتيجة لجمعها تلوثها بالعوامل المع
 .وتخزينها او نقلها او التخلص منها

 :رابعا فيروس سي
 :فيروس سي مرضي 

 علي اساس وصفي  ”Illness ": عرف المرض كمفهوم اصطالحي مفهوم المرض 
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عور االنسان شعوري او كظاهرة سيكولوجية تتمثل في ش subgectiveالوهن فالتعريف 
بأنه ليس حالة جيدة مثل الشعور بالضعف او يوضح لالحساس يوجد المرض ويطلق عليه 

وهذا مايصفه المريض من احساس بالعلة او المرض او الوهن والضعف  الشعور الوصفي
 .وحتي اليستطيع الطبيب ان يلمسها لكن المريض يشعر بها 

طلح طبي بحت ويكون للمرض : المرض هو شئ وصفي شعوري وهو مصتعريف المرض
، 2019اعراض واضحة ملموسة وتظهر في التشخيص واالشعة ) علي احمد البسيوني  

 ( 161ص
هي كائنات صغيرة جدا في الحجم من الميكروبات وتسبب امراض : مفهوم الفيروسات

 . االلتهاب الكبدي الفيروسي الوبائي –التهاب الغدة النكفية  –شلل االطفال  –االنفلونزا 
وتعرف ايضا انها عبارة عن كائنات عضوية صغيرة الحجم  فهي اصغر وحدة تركيبية 

 RINA يةوتتميز ببنيتها الوراث ميللي ميكرون كيميائية يمكن ان تتضاعف بنفسها داخل الخاليا
باحتوائها  700إلي  100بكتيرية ( ، يترواح قطرها من  –حيوانية  –، الحية )نباتية DNAاو

يجعلها متطفلة إجباريا بحكم تركيبها ، فتتطفل علي الخاليا  مماي وحيد علي حمض نوو 
 (2،ص 2004الحيوانية او النباتية او البكتيريا فيمكن ان تسبب لها سرطنات ) مستغانم 

: هو عملية التهاب تنتشر وتتناثر داخل خاليا وانسجة الكبد السباب متعددة االلتهاب الكبدي
بدية وامراض متعلقة بالتمثيل الغذائي وظهور وتوليد ذاتي مثل فيروسات كبدية وغير ك

 (   3، ص 2009للجسيمات المضادة النسجة نفس الجسم )ايمان بدر ، 
 (Viral Hepatits): االلتهاب الكبد الفيروسي باالنجليزيةتعريف االلتهاب الكبدي الفيروسي

لخاليا الكبد ، الن من لفيروسات وتسبب الضرر ا هو احد االمراض المعدية التي تسببها
مميزاته تواجد خاليا االلتهاب داخل انسجة الكبد ، قد يكون الضرر الناتج مؤقتا او دائما فهو 
يصيب الجسم باليرقان )صفرة الجلد( والسيما لدي االطفال ، اال ان االلتهاب لديهم اقل حدة 

 .ل الكبدي لكنه قد يولد فيما بعد تليفا كبديا وتليفا بأنسجة الكبد او الفش
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تموت خالياه ، ويؤدي إلي  Viral فعندما يصاب الكبد بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
يصاب المريض بالنزيف المتكرر نظرا لقلة افراز الكبد لعوامل  مضاعفات مختلفة فقد

فهذا الفيروس يسري بين البشر عن طريق االتصال الجنسي او   (clotting factor)التجلط
الحامل للعدوي او مخالطة سوائل جسمه االخري ، فهو مرض معدي  مخالطة دم الشخص

حيث تفوق قدرة انتقال العدوي به فيروس االيدز لهذا اصبح االلتهاب الكبدي الفيروسي منتشرا 
 350في جميع انحاء العالم ، حيث قدرة عدد المصابين به نحو مليارين مصاب واكثر من 

 ن . مليون ممن يتعايشون مع مرض كبدي مزم
هذا االلتهاب يوصف غالبا بالوباء الصامت ، اكتشف عام  :C االلتهاب الكبدي الفيروسي

حيث قاموا باختبارات مصلية للبحث عن الفيروس بواسطة  (chose)من قبل العالم 1989
 ADNتقنيات دقيقة وراثية ، حيث سمحت بعزل قطع 

لاللتهاب الكبدي المزمن ،  للعامل الممرض والتعرف عليه، الذي يعتبر المسبب االولي
 ، الن التشخيص يختلف عنNON B NONBسرطانات الكبد وتليف الكبد وسمي بااللتهاب 

 HAV HBV العامل المسؤول عنه  HCV  من عائلةFLAVI VIRUS  ، سليمان ابراهيم (
 (39، ص2010ابودقة ، 

 التعاريف االجرائية : 
قبل هو حالة انفعالية مهددة لالستقرار النفسي قلق المست: التعريف االجرائي لقلق المستقبل

للفرد نتيجة الخوف والقلق والفزع الذي يولد بداخل االنسان ترقبا لماتحمله الحياة من توقعات 
سلبية التي يعتقدها الفرد خوفا من المجهول والمشكالت من كافة الجوانب النفسي االنفعالي 

الخوف من االمراض والعجز من مواجهة واالجتماعي واالسري والمهني واالقتصادي  و 
تحديات الحياة كل هذا منبعا لاللم النفسي ويكون بمثابة الوقود الذي يفجر كل مابداخله 

 .ويجعله فريسة للقلق والتوتر
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ضبط الذات هو القدرة علي التحكم الكامل في االنفعاالت التعريف االجرائي لضبط الذات :
سلوك يمكن ان يتعلمه الفرد لكيفية التعامل مع مشاكله  الذاتية لتحقيق افضل إستجابة فهو

 .الحياتية وكيفية إدارتها وتحقيق أهدافه
 :النظريات المفسرة لقلق المستقبل

: يرى أصحاب المذهب اإلنساني القلق بأنه الخوف من المستقبل وما  النظرية االنسانية
ن توقعات اإلنسان لما قد يحدث، يحمله من أحداث تهدد وجود وكيان اإلنسان ، فالقلق ناتج ع

ليس ناتجأ عن ماضي الفرد ، ويرى هؤالء أن اإلنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يدرك أن 
نهابته حتمية ، وأن الموت ق يحدث في أي لحظة، وأن توقع الموت هو المثير األساسي ل 

 (195: ص2008لقلق عند اإلنسان )عبيد 
 :النظريات المفسرة لضبط الذات

إذ ( Heider1958(قدم هذا اإلنموذج من قبل عالم النفس : ,1958Heiderنظرية هايدر  
يرى أن الناس يرجعون قدرتهم في التحكم بحياتهم وسلوكياتهم وفقا ألسباب خارجية وداخلية 

في التحكم بذاتهم وسيطرتهم على المهمات والواجبات  عديدة . فقد يرجع بعض الناس قدراتهم
جاحهم الى نفي حين يعزو البعض اسباب فشلهم و  التي يكلفون بها إلي الجهد والقدرة والمثابرة
 .(2417ص2011الزق، )الحظ والصدفة او صعوبة التحكم بالمهمة

اص على اصحاب القدرة على الضبط والتحكم بحياتهم باالشخHeider ويطلق هايدر
 الضبط الداخلي ، ومن خصائصهم امكانية السيطرة على بيئتهم الخارجية ، وارجاع سبب ذوي

 نجاحهم إلى الجهد والمثابرة والطاقة التي پيذلونها في انجاز المهمة ، في حين يطلق هايدر
 على األشخاص الذين تنقصهم الكفاية في ضبط ذاتهم والسيطرة عليها باالشخاص ذوي

 بفي التحكم بقرات الذات وارجاع سبومن خصائصهم ضعف االمكانية  الضبط الخارجي
 نجاحهم وفشلهم في المهام التي يقومون بها إلى متغيرات خارجية مثل الحظ والصدفة وتحكم

 (38ص 2004االخرين وليس إلى قتراتهم ومهاراتهم الخاصة )أبوندي،
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 الرتباطى المقارن لهذه الدراسةوتم استخدام المنهج الوصفي ا

وحتي اول  2020تم إجراء هذه الدراسة في العام الدراسي من منتصف مارس  :المجال الزمني
   .2020يوليو 

: اقتصرت هذه الدراسة علي فئة العاملين في مجال تجميع وتصنيف المخلفات المجال البشري
عادة تدويرها في منشاة ناصر والتي تترواح ا عاما من  45عاما حتي 20عمارهم من الطبية وا 

(من العاملين 100المصابين وغير المصابين بفيروس سي واشتملت عينة الدراسة علي )ن=
غير 50مصابين بفيروس سي  50في تجميع وتصنيف المخلفات الطبية واعادة تدويرها ) 

 مصابين بفيروس( 
من  المركز الطبي بجمعية حماية : تم اخنيار هذه العينة في صورتها النهائية المجال المكاني

 البيئة من التلوث في منطقة منشاة ناصر ) الزرايب ( التابعة لمحافظة القاهرة  
تم تحديد مجتمع العينة من العاملين في مهنة تجميع وتصنيف المخلفات  المجال الجغرافي:

عادة تدويرها من منطقة منشأة ناصر وتحديدا منطقة )الزرايب ( محا فظة القاهرة  الطبية وا 
 ( عاما 45-20ترواحت أعمارهم مابين )

 

 أدوات الدراسة
مصابين 50( من العاملين في المخلفات الطبية )100تكونت عينة الدراسة من )ن=

(عاما  45- 20غير مصابين بفيروس سي (ترواحت أعمارهم مابين ) 50 –بفيروس سي 
يارهم بطريقة العينة القصدية (وتم اخت4.378( وانحراف معياري )31.110بمتوسط عمري )

 وتم حساب التكافؤ بين العينتين المصابين وغير المصابين علي عدة متغيرات وهي : 
  تم حساب التكافؤ بين العينتين مصابين وغير مصابين بفيروس سي من العاملين الذكاء :

للعينتين = في المخلفات الطبية واعادة تدويرها علي متغير الذكاء بقيمة المتوسط الحسابي 
 3.273، وبانحراف معياري =  97.650
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 ( ، 31.180: تم حساب المتوسط الحسابي للعينة المصابين علي متغير العمر ) العمر
( ، 31.040، أما عينة غير المصابين المتوسط الحسابي )( 3.372وبانحراف معياري )
والذكاء لكال من يدل علي التكافؤ في متغير العمر  مما ( 5.229االنحراف المعياري )

  .العينتين من المصابين وغير المصابين
بالتأكد من التكافؤبين العاملين في  ونقامت الباحث: دي واالجتماعي والثقافيالمستوي االقتصا
واعادة تدويرها من المصابين بفيروس سي وغير المصابين في المستوى  المخلفات الطبية

قياس المستوي االقتصادي االجتماعي الثقافي الثقافي بتطبيق م ،االجتماعي،االقتصادي 
وعات المستقلة كما يتبين من وحساب اختبار )ت( البارامتري لداللة الفروق بين المجم

 ( التالي1)جدول
المصابين بفيروس سي  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللتها بين: (1جدول )

 تماعي الثقافيوغير المصابين في المستوى االقتصادي االج
 المجموعة

 
 

 المستوى

المصابون بفيروس 
 (50سي)ن=

غير المصابين بفيروس 
مستوى  قيمة "ت" (50سي)ن=

 الداللة
انحراف  متوسط

انحراف  متوسط معياري
 معياري

 غير دالة 0.299 8.929 38.180 9.136 38.720 االقتصادي
 غير دالة 0.143 3.872 9.980 3.088 9.880 االجتماعي
 غير دالة 0.913 1.196 7.420 0.716 7.240 الثقافي

 غير دالة 0.122 11.027 55.580 10.238 55.840 الدرجة الكلية
( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات   1أشارت نتائج جدول ) 

افي؛ المصابين بفيروس سي وغير المصابين على مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثق
 . مما يؤكد على تكافؤ المجموعتين في المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي

التكافؤ بين العاملين في مجال المخلفات الطبية المصابين بفيروس سي وغير المصابين 
قامت الباحثة بالتأكد من التكافؤ بين العاملين في مجال  في درجة اإلصابة بفيروس سي
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تحاليل  ن بفيروس سي وغير المصابين في درجة اإلصابة بعملالمخلفات الطبية المصابي
وحساب اختبار )ت( البارامتري لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة  (PCR Test) خاصة

 ( التالي:6كما يتبين من جدول )
 المخلفات المتوسطان واالنحرافان المعياريان وقيمة )ت( وداللتها بين العاملين في مجال: (2جدول)

 .الطبية المصابين بفيروس سي وغير المصابين في درجة اإلصابة بفيروس سي
 المجموعة

 
 

 المتغير

المصابون بفيروس 
 (50سي)ن=

غير المصابين بفيروس 
قيمة  (50سي)ن=

 "ت"
مستوى 
انحراف  متوسط الداللة

انحراف  متوسط معياري
 معياري

درجة 
اإلصابة 
بفيروس 
 سي

غير  7.016 2802.23 10575.20 30.845.05 41307.16
 دالة

( إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات المصابين 2)أشارت نتائج جدول 
بفيروس سي وغير المصابين في درجة اإلصابة بفيروس سي وذلك في اتجاه المصابين 

 بفيروس سي
ن لبيئة محيث قامت الباحثة باخذ العينة عن طريق المركز الطبي التابع لجمعية حماية ا

 PCR) تحاليل خاصة بعمل التحاليل للعينة ونالتلوث من خالل المركز حيث قام الباحث
Test). 

فراد غير مصابين افراد العينة بفيروس سي وبعض األ وكشفت التحاليل عن اصابة بعض
  PCR Test وتم تحديد درجة االصابة من خالل النسب المعطاة من خالل اختبار

بهدف قياس قلق المستقبل لعينة من العاملين في  ( ون) اعداد الباحث :المستقبل مقياس قلق
( 0.01( عند مستوي داللة )0.814المخلفات الطبية واعادة تدويرها بمعاملي ثبات )

( ، وقدرة المقياس علي التمييز بين المجموعات المتباينة 0.01( عند مستوي داللة )0.965،)
، النظرة  6.772لق من اتخاذ القرار المستقبلي = لالبعاد االربعة حيث كانت )ت( للق
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، القلق الخاص بالحياة 7.108، قلق االصابة باالمراض =8.326التشاؤمية للمستقبل 
 18.563االجتماعية =

تم تحديد مجتمع العينة من العاملين في مهنة تجميع وتصنيف : اءة السيكومترية للمقياسفالك
عادة تدويرها م ن منطقة منشأة ناصر وتحديدا منطقة )الزرايب( محافظة المخلفات الطبية وا 

 .ا( عامً 45-20بين ) وحت أعمارهم مااالقاهرة تر 
   .2020وحتي اول يوليو  2020من منتصف مارس  وتم تطبيق الدراسة خالل الفترة

ثبات المقياس لعينة من العاملين في مجال المخلفات الطبية  حسبت الباحث  :ثبات المقياس
عادة   ( فرًدا بأكثر من طريقة30تدويرها )ن=وا 

 طريقة التجزئة النصفية:  -1
 ( 8يمكن أن تشير إليها في جدول )  :طريقة معامل الفا لكرونباخ -2

 طريقتي حساب ثبات مقياس قلق المستقبل للعاملين في مجال المخلفات الطبية: (3)جدول
 مستوى الداللة معامل الثبات طرق حساب الثبات م
جزئة النصفية بعد تصحيح طول المقياس الت -1

 0.01 0.814 براون-بمعادلة سبيرمان
 0.01 0.965 معامل ألفا لكرونباخ -2

( إلى أن معاملي الثبات وبرغم اختالف طريقتي حسابهما إال 3أشارت نتائج جدول )
 أنهما دالين ومرتفعين. مما يشير إلى تمتع المقياس بثبات مقبول

 :حساب الصدق للمقياس
 تمييز بين المجموعات المتباينة:صدق ال -

حسبت الباحثة صدق التمييز بين المجموعات المتباينة بين عينتي العاملين في مجال 
عادة تدويرها وغير العاملين في هذا المجال، ويوضح جدول )  النتائج  ( 4المخلفات الطبية وا 

 :التي تم التوصل إليها
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 نتائج الدراسة
العاملين في  ات واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللتها بين عينتيالمتوسط: (4جدول )

عادة تدويرها وغير العاملين على مقياس قلق المستقبل  مجال المخلفات الطبية وا 

 المجموعة
 والقيم
 البعد

العاملون في مجال 
 المخلفات الطبية

 (30)ن= 

غير العاملين في مجال 
 المخلفات الطبية

ستوى م قيمة "ت" (30)ن= 
 الداللة

انحراف  متوسط
انحراف  متوسط معياري

 معياري
القلق من اتخاذ القرار 

 0.01 6.772 1.575 705.9 1.512 11.700 المستقبلي

 0.01 8.326 1.613 833.9 1.851 12.867 النظرة التشاؤمية للمستقبل
 0.01 7.108 1.792 10.400 1.105 13.133 قلق اإلصابة باألمراض

لخاص بالحياة القلق ا
 0.01 18.563 0.660 8.333 1.241 13.100 االجتماعية

 0.01 13.979 4.297 271.38 3.367 50.800 الدرجة الكلية
( إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينتي 4أشارت نتائج جدول )

عادة تدويرها وغير العاملين في هذا  المجال على مقياس العاملين في مجال المخلفات الطبية وا 
)القلق من اتخاذ القرار المستقبلي، والنظرة التشاؤمية للمستقبل، وقلق اإلصابة  قلق المستقبل

باألمراض، والقلق الخاص بالحياة االجتماعية، والدرجة الكلية( وذلك في اتجاه العاملين في 
عادة تدويرها؛ مما يؤكد على قدرة المقياس على التمييز بين  مجال المخلفات الطبية وا 

 .المجموعات المتباينة
 بمعاملي  )اعداد الباحثة ( بهدف قياس ضبط الذات لدي العينتين :مقياس ضبط الذات

( وقدرة 0.01( عند مستوي دالة )0.937( ، )0.01( عند مستوي دالة )0.867ثبات)
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التحكم في المقياس علي التطييز بين المجموعات لالبعاد االربعة حيث كانت )ت ( 
مقاومة ، 4.362= تدعيم الذات ،7.506تقييم الذات=، 10.002النفعاالت=ا

 15.818االغراء=
حسبت الباحثة ثبات المقياس لعينة من العاملين في :  ثبات المقياس: تريةالكفاءة السيكوم

عادة تدويرها )ن= ( فرًدا بأكثر من طريقة يمكن أن تشير إليها في 30مجال المخلفات الطبية وا 
  5جدول 

 طريقتي حساب ثبات مقياس ضبط الذات للعاملين في مجال المخلفات الطبية (:5جدول )
 الداللة مستوى معامل الثبات طرق حساب الثبات م
التجزئة النصفية بعد تصحيح طول المقياس  -1

 0.01 0.867 براون-بمعادلة سبيرمان
 0.01 0.937 معامل ألفا لكرونباخ -2

ى أن معاملي الثبات وبرغم اختالف طريقتي حسابهما إال ( إل 5أشارت نتائج جدول )
 أنهما دالين ومرتفعين. مما يشير إلى تمتع المقياس بثبات مقبول.

 :صدق المقياس
 صدق التمييز بين المجموعات المتباينة -1

حسبت الباحثة صدق التمييز بين المجموعات المتباينة بين عينتي العاملين في مجال 
عادة تدويرها وغير العاملين في هذا المجال، ويوضح جدول ) المخلفات الطبية  ( النتائج  6وا 

 التي تم التوصل إليها:
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العاملين في  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللتها بين عينتي :(6جدول )
عادة تدويرها وغير العاملين على مقياس ضبط الذات  مجال المخلفات الطبية وا 

 المجموعة
                                   
 

 والقيم
 البعد

العاملون في مجال 
 المخلفات الطبية

 (30)ن= 

غير العاملين في مجال 
 المخلفات الطبية

مستوى  قيمة "ت" (30)ن= 
 الداللة

انحراف  متوسط
انحراف  متوسط معياري

 معياري
 0.01 10.002 1.348 12.100 1.257 8.733 التحكم في االنفعاالت

 0.01 7.506 1.708 12.333 1.555 9.767 تقييم الذات
 0.01 4.362 1.449 12.033 1.998 10.067 تدعيم الذات
 0.01 15.818 1.454 13.767 0.827 8.933 مقاومة االغراء
 0.01 15.794 3.244 50.233 3.294 3.7500 الدرجة الكلية

بين متوسطات درجات عينتي ( إلى وجود فروق دالة إحصائيا 6أشارت نتائج جدول )
عادة تدويرها وغير العاملين في هذا المجال على مقياس  العاملين في مجال المخلفات الطبية وا 
ضبط الذات)التحكم في االنفعاالت، وتقييم الذات، وتدعيم الذات، ومقاومة االغراء، والدرجة 

على التمييز بين  الكلية( وذلك في اتجاه غير العاملين؛ مما يؤكد على قدرة المقياس
 المجموعات المتباينة

أعد المقياس محمد سعفان ودعاء خطاب  :وي االقتصادي االجتماعي الثقافيمقياس المست
(  بندا لتقدير المستوى االقتصادي، االجتماعي، الثقاقي، و إستخدم 26( ويتكون )2016)

ر المستوي االقتصادي فى هذه الدراسه لحساب تكافؤ لجميع افراد العينة علي متغي المقياس
حسبا محمد سعفان ودعاء خطاب معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ  واالجتماعي والثقافي وقد

( وبتجزئة نصفية 0.61حيث كانت قيمة مكونات المقياس كالتالي : )المستوى اإلقتصادي)
الثقافی  (  وبالنسبه للمستوی0.80( بتجزنه نصقية )0.82(  ، والمستوى اإلجتماعي )0.63)
( وهی 0.86وبتجزئه نصفيه ) (0.85( وسجلت القيمة الكلية ) 0.76( بتجزنة نصفية )0.78)

تبات نتائج المقياس إذا تم تطبيقه اأكثر من مرة ،  ( مما يؤكدعلى0.01داله إحصائيا عند )
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 حسابه عن طريق اإلتساق الداخلی حيث كانت النتائج تنحصر بين اقل اما صدق المقياس تم
 :ىتواعلى درجة کاآل درجه

 (   0.63-0.41المستوى االقتصادي ) -*
 ( 0.82 -0.62المستوي االجتماعي: ) -*
 (  0.60 -0.32المستوي الثقافي : ) -*

 (0.01وكانت جميع القيم دالة احصائيا عند مستوي )
تقينيه أعد االختبار )رافن( وقد أعاد تعديله و : *اختبار المصفوفات المتتابعة الملونة )رافن(

ويعد هذا االختبار من االختبارات غير اللفظية المتحررة من  2016عماد أحمد حسن علي ، 
قيود أثر الثقافة لقياس الذكاء  وقد استخدم االختبار في هذه الدراسة للتاكد من تكافؤ جميع 

 افراد العينة علي متغير الذكاء
( وهو دال عند مستوي 0.85تم حساب معامل الثبات بطريقة اعادة االختبار بقيمة )

(  0.91( وذلك باعادة االختبار بعد اسبوعين كما تم استخدام طريقة التجزئة النصفية )0.01)
( لحساب معامل االتساق الداخلي بين نصفي االختبار وايضا تم 0.01وهو دال عند مستوي )

( و 0.55بين )حساب معامل االتساق الداخلي بين االقسام الفرعية لالختبار التي ترواحت 
( وتشير الدراسات التي اجريت العربية واالجنبية علي اختبار المصفوفات المتتابعة 0.82)

  .الملونة أنه يتمتع بقدر مرتفع من الثبات
 :االساليب االحصائية المستخدمة

  تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج االحصائي )برنامج الحزم االحصائية للعلوم
 من خالل الحاسب االلي (SPSS)( االجتماعية

  معامل ألفا لكرونباخ لحساب ثبات التجزئة النصفية لمقياسي قلق المستقبل وضبط الذات. 
  معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات التجزئة النصفية لمقياسي قلق المستقبل وضبط الذات

لذات والتحقق من صدق الفرض االول لتحديد طبيعة العالقة بين قلق المستقبل وضبط ا
 .لدي عينة الدراسة 
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  براون لتصحيح طول المقياس في حساب ثبات التجزئة النصفية لمقياس –معادلة سبيرمان
 .قلق المستقبل وضبط الذات 

 5-  اختبار)ت( البارامتري لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة لحساب صدق الثمييز
لذات والتحقق من صدق الفرض بين المجموعات المستقلة لمقياسي قلق المستقبل وضبط ا

الثاني والثالث في المقارنة بين المصابين وغير المصابين بفيروس سي في قلق المستقبل 
 وضبط الذات  

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
ينص على " يوجد ارتباط سالب دال احصائًيا بين درجات عينة الدراسة من  الفرض األول:

عادة تدويرها على مقياسي قلق المستقبل  العاملين في مهنة تجميع وتصنيف المخلفات الطبية وا 
 وضبط الذات. 

وللتحقق من صدق هذا الفرض حسبت الباحثة معامل ارتباط بيرسون كما يتبين من 
 (7)الجدول التالي 

مجال المخلفات  قيم معامالت االرتباط بين درجات عينة الدراسة من العاملين في(: 7جدول )
عادة ت  ( على مقياسي قلق المستقبل وضبط الذات100دويرها)ن=الطبية وا 

 البعد
 البعد

القلق من 
اتخاذ القرار 
 المستقبلي

النظرة 
التشاؤمية 
 للمستقبل

قلق 
اإلصابة 
 باألمراض

القلق الخاص 
بالحياة 
 االجتماعية

الدرجة الكلية 
لقلق 

 المستقبل
التحكم في 
 ** 0.753- **0.776- **0.749- **0.801- **0.746- االنفعاالت
 ** 0.764- **0.829- **0.732- **0.846- **0.798- تقييم الذات
 **0.759- **0.789- **0.739- **0.847- **0.744- تدعيم الذات
 **0.789 - **0.769- **0.783- **0.832- **0.796- مقاومة االغراء
الدرجة الكلية 
 **0. 777- **0.794- **0.754- **0.829- **0.778- لضبط الذات

 (0.01دال عند مستوى ) **
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( إلى تحقق صدق الفرض األول بوجود ارتباط سالب دال  7أشارت نتائج جدول ) 
إحصائًيا بين درجات عينة الدراسة من العاملين في مهنة تجميع وتصنيف المخلفات الطبية 

عادة تدويرها على مقياس قلق المستقبل)القلق من اتخاذ القرار المستقبلي، وال  نظرة التشاؤميةوا 
للمستقبل، وقلق اإلصابة باألمراض، والقلق الخاص بالحياة االجتماعية، والدرجة 
الكلية(ومقياس ضبط الذات)التحكم في االنفعاالت، وتقييم الذات، وتدعيم الذات، ومقاومة 

 :(  0.01االغراء، والدرجة الكلية(  وذلك عند مستوى داللة )  
أن وجود ارتباط سالب بين درجة قلق المستقبل وضبط  : عليوترجع الباحثة الحالية

الذات لدي العاملين في المخلفات الطبية واعادة تدويرها يعني ان هناك عالقة عكسية بين 
درجة ضبط الذات وقلق المستقبل بحيث عندما يرتفع معدل ضبط الذات يقابله انخفاض في 

الذات يقابله ارتفاع في درجة  درجة قلق المستقبل والعكس صحيح أن انخفاض درجة ضبط
قلق المستقبل ومن هنا يمكننا القول بان الفرضية االولي تحققت بصورة نسبية وقد توافقت 

 نتائجها مع هذه نتائج الدراسات االتية :
وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة التي أمكن االطالع عليها تم مالحظة أنها 

  (2005بليکارت وويليامسون اتفقت مع نتائج دراسة )
 ،ين ضبط الذات المنخفض والقلقہوأظهرت النتائج وجود ارتباط سالب دال إحصائيا 
إحصائيا بضبط الذات السلوكي  وأن القلق االجتماعي المرتفع ارتبط ارتباطا موجبا دال

 المنخفض في أبعاد الضبط
وجود ارتباط بين قلق  حيث أن اتفقت نتائج هذه الدراسة  مع الدراسة الحالية علي

 .المستقبل وضبط الذات كلما زاد قلق المستقبل انخفض ضبط الذات والعكس صحيح
( 1993( اتفقت مع دراسة عبد الباقي )2006كما ان دراسة )ايزنك وبيني وسانتوس،

(اظهرت نتائج هذه الدراسات ان الشعور بالقلق 1997واتفقت دراسة ماكلويد واخرون )
باالحداث المتوقع حدوثها في المستقبل وهذا يتفق مع الدراسة الحالية ان قلق  واالكتئاب يرتبط

المستقبل يتوجسه الفرد خوفا من المستقبل وان تاثير قلق المستقبل اكبر من تاثير قلق الماضي 
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ومن اجل التخفيف من حدة قلق المستقبل لدي االفراد والحاضر ممايشير الرتفاع الدرجة الكلية 
يتوافر لديهم ضبط االذات لكي يحدث اتزان في انفعاالتهم ويتطلب ذلك تنمية  البد من أن

حيث أن ارتفاع درجة قلق التحكم في االنفعاالت وتدعيم للذات كاحد ابعاد ضبط الذات 
 المستقبل اسهم جوهريا في انخفاض درجة ضبط الذات لقلق المستقبل

بين متوسطات درجات عينة الدراسة  ينص على " توجد فروق دالة احصائًيا: الفرض الثاني
عادة تدويرها المصابين بفيروس سي  من العاملين في مهنة تجميع وتصنيف المخلفات الطبية وا 

 وغير المصابين على مقياس قلق المستقبل وذلك في اتجاه المصابين بفيروس سي".
روق بين وللتأكد من صدق هذا الفرض حسبت الباحثة اختبار)ت( البارامتري لداللة الف

 .( 8المستقلة، ويوضح ذلك جدول ) المجموعات 
تجميع  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللتها بين العاملين في مجال (: 8جدول )

 المخلفات الطبية المصابين بفيروس سي وغير المصابين على مقياس قلق المستقبل
 المجموعة

 
 البعدو القيم 

المصابون بفيروس 
 (50سي)ن= 

غير المصابين بفيروس 
 (50سي)ن= 

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

انحراف  متوسط
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

القلق من اتخاذ القرار 
 المستقبلي

11.720 1.030 8.800 0.782 15.953 0.01 

النظرة التشاؤمية 
 للمستقبل

11.700 1.752 9.120 1.042 8.946 0.01 

قلق اإلصابة 
 باألمراض

11.320 1.517 9.320 1.766 6.073 0.01 

القلق الخاص بالحياة 
 االجتماعية

11.322 2.453 9.220 1.432 5.227 0.01 

 0.01 15.232 2.764 36.460 3.495 46.062 الدرجة الكلية
( إلى تحقق صدق الفرض الثاني بوجود فروق دالة إحصائًيا بين 8أشارت نتائج جدول )

عادة تدويرها المصابين متوسطات درجات عينتي الع املين في مجال المخلفات الطبية وا 
)القلق من اتخاذ القرار المستقبلي،  بفيروس سي وغير المصابين على مقياس قلق المستقبل



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون دميانة جريس فايق ميخائيل
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

78 

والنظرة التشاؤمية للمستقبل، وقلق اإلصابة باألمراض، والقلق الخاص بالحياة االجتماعية، 
 ن بفيروس سيوالدرجة الكلية( وذلك في اتجاه المصابي

وترجع الباحثة الحالية :االرتفاع لمستوي قلق المستقبل لدي هذه الفئة إلي طبيعة وخطورة 
هذا المرض )فيروس سي( وطبيعة العمل الذي يعملون به وهو مرض مؤثر علي عضو 
اساسي وهام من اعضاء الجسم وله ابعاده السلبية علي الجوانب االساسية لحياة مرضي 

ية فقرات مقياس المستقبل تدور حول محاور توضح طبيعة هذا االرتفاع فيروس سي فغالب
فتشكل لدي هؤالء المرضي نظرة سلبية تشاؤمية نحو مستقبلهم هذه النظرة تؤثر تاثيرا سلبيا في 
طبيعة تفكيرهم وعدم مقدرتهم علي مواجهة التحديات التي تواجهم فهم يعتقدون ان هذه نهاية 

م علي تحقيق اهدافهم الن بالنسبة لهم الحياة توقفت عند هذا الحد الحياة وهذا يعوق قدرته
وتفسر الباحثة هنا أن القلق تجاه المستقبل يظهر كرد فعل طبيعي الحساسهم بالعجز نتيجة 
هذا المرض حيث يصبح المريض عاجزا عن تلبية احتياجاته ومتطلبات اسرته وهذا يدفعه الي 

المساعدة ايضا الخوف الذي يتولد بداخله تجاه ابنائه  االعتمادية واللجوء لالخرين لطلب
والخوف عليهم من المستقبل المجهول وعدم قدرته علي تامين مستقبلهم فيتولد لديه شعور 
بالحسرة وااللم وقد يترتب علي هذا خوفا اخر وهو خوف المريض من فقدانه لعمله  وهذا يتفق 

 مع هذه الدراسات : 
نتائج الدراسات السابقة التي تمكن االطالع عليها يالحظ أنها وبمقارنة هذه النتيجة ب

( والتي هدفت الي كشف 2004اتفقت مع نتائج دراسة عبد المطلب عبد القادر ) 
االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب بين مرضي فيروس سي مقارنة باالصحاء والتعرف 

ف علي درجات مقياس القلق علي توافق هؤالء المرضي مقارنة بغير المصابين والتعر 
علي  واالكتئاب وتوافق هؤالء المرضي واستخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة الميدانية

 .عينة  فيروس سي واالصحاء
ظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين مرضي فيروس سي واالصحاء في القلق أ

  (Eliza,pcr)تبارهم باختباريواالكتئاب  وهذا يتفق مع عينة الدراسة الحالية تم اخ
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وتشيير النتائج إلي انه كلما زادت الداللة علي وجود فيروس سي واالجسام المضادة 
لفيروس سي واضرار الكبد كماتبين ذلك من االختبارات الطبية زادت درجات علي مقاييس 

 القلق واالكتئاب وسوء التوافق 
الدراسة الحالية  من حيث نوع المرض وهذا يتفق مع الدراسة الحالية من حيث اتفق مع 

للمتغير الصحي والنتائج التي توصلت اليها الدراستين أن كلما زادت الداللة علي وجود فيروس 
 سي زادت درجات مقياس القلق تجاه مصابين فيروس سي 

ينص على " توجد فروق دالة احصائًيا بين متوسطات درجات عينة الدراسة : الفرض الثالث
عادة تدويرها المصابين بفيروس سي من العامل ين في مهنة تجميع وتصنيف المخلفات الطبية وا 

 وغير المصابين على مقياس ضبط الذات وذلك في اتجاه غير المصابين بفيروس سي".
وللتأكد من صدق هذا الفرض حسبت الباحثة اختبار)ت( البارامتري لداللة الفروق بين 

 (.9ول )وعات المستقلة، ويوضح ذلك جدالمجم
تجميع  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللتها بين العاملين في مجال: (9جدول )

 المخلفات الطبية المصابين بفيروس سي وغير المصابين على مقياس ضبط الذات
 المجموعة

 والقيم
 البعد

المصابون بفيروس 
 (50سي)ن= 

غير المصابين بفيروس 
 مستوى قيمة "ت" (50سي)ن= 

انحراف  متوسط الداللة
انحراف  متوسط معياري

 معياري
التحكم في 
 0.01 3.291 1.896 10.580 1.252 9.320 االنفعاالت
 0.01 3.671 1.927 10.720 1.343 9.500 تقييم الذات
 0.01 9.586 1.634 12.680 1.535 9.640 تدعيم الذات
 0.01 4.879 2.160 10.940 1.121 9.260 مقاومة االغراء
 0.01 9.795 4.049 44.920 3.257 37.720 الدرجة الكلية
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( إلى تحقق صدق الفرض الثالث بوجود فروق دالة إحصائيا  9أشارت نتائج جدول ) 
عادة تدويرها المصابين  بين متوسطات درجات عينتي العاملين في مجال المخلفات الطبية وا 

ت)التحكم في االنفعاالت، وتقييم الذات، بفيروس سي وغير المصابين على مقياس ضبط الذا
 وتدعيم الذات، ومقاومة االغراء، والدرجة الكلية( وذلك في اتجاه غير المصابين بفيروس سي

إلي أن وجود فروق دالة احصائيا في اتجاه الغير مصابين بفيروس سي  ونويرجع الباحث
بمقارنة هذه النتيجة و  إلي أن الغير مصابين فيروس ليس لديهم سابقة مرض فيروس سي 

 بنتائج الراسات السابقة التي امكن االطالع عليها وجد ان 
( ايضا ان غالبية المصابين بغيروس 2013اتفقت دراسة المركز القومي للبحوث )

التهاب الكبد الوبائي سي يعانون من مشاكل في العالقات االسرية واشارت نتائج الدراسة ان 
والحزن واالكتئاب ونكران الذات وهذا كله يتفق مع مصاب فيروس سي يشعر بالغضب 

عبارات مقياس ضبط الذات وذلك يفسر ان اليوجد تحكم في االنفعاالت لمرضي فيروس سي 
وامكن تفسير نتائج هذا الفرض في ضوء أن العاملين في مهنة تجميع وتصنيف  المخلفات 

علي نسبة اعلي من المصابين  الطبية  واعادة تدويرها غير المصابين بفيروس سي قد حصلوا
بفيروس سي علي مقياس ضبط الذات حيث يجب االهتمام بالناحية االنفعالية للمصابين 
بفيروس سي علي انها وسيلة من وسائل االتزان والتوافق للفرد لللتخفيف من حدة االنفعاالت 

 .طبيةالثائرة المضطربة التي يعيشها مصاب فيروس سي العامل في مهنة المخلفات ال
  

 توصيات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات االتية للتخفيف من قلق المستقبل 

 :لذاتوتنمية ضبط ا
بناء برامج ارشادية لخفض قلق المستقبل لدي فئة مرضي فيروس سي العاملين في مهنة  -1

 تجميع وتصنيف المخلفات الطبية واعادة تدويرها 
 بحوث العلمية في حقل االبعاد النفسية المراض الكبد وخاصة فيروس سي تشجيع ال -2
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ادماج مرضي فيروس سي العاملين في المخلفات الطبية في المجتمع للتخفيف من حدة  -3
 التميز من تجاه المجتمع 

 ابراز دور الجمعيات االهلية لتنمية الوعي بادراة االنفعاالت للتخفيف من قلق المستقبل  -4
براز دور وسائل اإلعالم بضرورة نشر الرسائل التي تحفز السلوكيات للحد من خطر ا -5

االلتهاب الكبدي الفيروسي مع التركيز بشكل خاص على التعبير عن العواقب النفسية 
واالجتماعية المرتبطة بهذا الفيروس لتشجيع الناس على القيام بدور أكثر فعالية في منع 

 يل سلوكهم الذي يؤدى إلى انتقال هذا الفيروساإلصابة بفيروس "سى" وتعد
 

 المراجع  
( : التفكير االبداعي وعالقته بكل من العزو السببي ومستوي 2004ابو ندي، خالد محمد )

الطموح ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلي كلية التربية في الجامعة 
 االسالمية غزة

م ضبط الذات وادارتها لدي طلبة الجامعات ( بناء مقاييس لتقيي2012ابوحسونة ، نسشأت )
 االردنية ، عالم التربية ، مصر

 2( ص2009احصائيات االتحاد االروبي لالمراض المستوطنة )
( وعي الناس بااللتهاب الكبدي الفيروسي بي و سي ، رسالة 2009ايمان داوود بدر، )

الوبائي ماجستير غير منشورة ، كلية الطب ، جامعة قناة السويس الكبدي 
 13، عدد46فيروس سي ، مجلة العلوم البيئية ، جامعة عين شمس ،مجلد 

 161ص
(:الصحة النفسية مفاهيم نظرية واسس تطبيقية ، 2013التميمي ، محمود كاظم محمود )

 ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان. 1ط
والقاء المنتجات  ( تقرير المقرر الخاص ، المعني باالثار الضارة لنقل2011الجمعية العامة )

 .النفايات السمية والخطرة علي التمتع بحقوق االنسان
 ( . عادات العقل ودافعية االنجاز ، عمان ، مركز ديبونو2015خالد محمد )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون دميانة جريس فايق ميخائيل
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

82 

 الكويت ، دار المعرفة     –االكئتاب اضطراب العصر الحديث –( 2009الخالدي ،اديب )
،عمان : دار البداية ناشرون  1النفسي ، ط( اساليب االرشاد 2010الخواجة ، عبد الفتاح )
 وموزعون
( : فاعلية برنامج للتدريب علي العزو السببي في رفع مستوي 2011الزق ، احمد يحيي )

 2العدد  28التحصيل لدي الطلبة الدامعيين ، دراسات العلوم التربوية ، المجلد 
ضر ومخاوف المستقبل ، ( ، مسببات القلق خبرات الماضي والحا1993سلوي ) ،عبد الباقي

 .، عالم الكتب القاهرة  58دراسات نفسية وتربوية ج
 ( : مقياس قلق المستقبل ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة2005شقير ، زينب )

الطالبات جامعة  ( بناء اداة لقياس قلق المستقبل لدي الطالب و2004العجمي نجالء محمد )
 .شورة جامعة الملك سعودالملك سعود ،رسالة ماجستير غير من

( : الضغوط البيئية وعالقتها بالمساندة االجتماعية 2019علي احمد السيد البسيوني ،)
 لمرضي االلتهاب

( . قلق المستقبل المهني وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم لدي طالب 2015عويضة،  منصور ) 
 محافظة العال، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة ام القري

( التنظيم الذاتي وعالقته بمستوي الطموح وقلق المستقبل لدي طالب 2019الفقي ، امال ) 
 38المرحلة الثانوية ، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، العدد 

 56-16، ص  3،الجزء 
( ،دراسة عامة لمختلف  انواع االلتهاب الكبدي الفيروسي والتشخيص 2004مستغانم ،  )

سي ( مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ، –بي المصلي )
 كلية العلوم االجتماعية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس ، الجزائر  

( إدارة النفايات الطبية وتقييم تأثي ا رتها البيئية، رسالة 2016مصطفى زرفاوي، آدم وجدي ) 
علوم التسيير جامعة العربي ماجستير، كلية العلوم االقتصادية، والتجارية و 

 التبسي، الجزائر
( اإلدارة اآلمنة لنفايات 2006منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط )

الصحية، جنيف،  الرعاية (No. WHO/EOS/98.6)فلسطين أنشطة
 .سويسرا
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ينة من ( ابعاد مفهوم ضبط الذات لدي المراهقين بحث علي ع2016نهي جمال عبد الحفيظ )
طالب محافظة بني سويف " رسالة ماجستير ، قسم علم نفس ، كلية االداب ، 

 جامعة بني سويف
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ABSTRACT 
The current study aims to reveal the relationship between future 

concern Self-control in people with HIV and those with no staff In the 

profession of collecting, classifying and recycling medical waste as you 

seek To expose the differences between future anxiety and self-control 

Depending on the degree of injury 

To achieve these objectives, the comparative, related descriptive 

approach was used where Use statistical methods 

—Test "T" 

—the Pearson correlation coefficient 

* based on sample (n= 100) Medical waste and recycling workers from 

a facility Nasser Cairo 

Using the measure of future concern from the researchers 

The yardstick of self-control by the researcher 

The economic, social, and cultural scale, and the Reven IQ test 
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The results of the study have resulted in a negative correlation 

between future anxiety and self-control, indicating that the more 

anxiety the future becomes, the less self-insufficiency of medical waste 

workers and their recycling 

The differences between future anxiety and the degree of injury are 

particularly particular The results have resulted in statistically 

significant differences in The degree of injury to the injured 

The differences between self-control and degree of injury have 

been lost The results have resulted in statistically significant differences 

in degree Injury to the benefit of the uninjured 

 
 


