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 المعرضين  العاملين  لدى  السيكوسوماتية  اإلضطرابات
 متداخلة  بيئية  لضغوط

 

 (3)مصطفى حسن رجب -(2)سعدية محمد علي -(1)منى محمد محمد السيد
 (2)قدري محمود حفني

ة ( كلي2بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس عليا ( طالبة دراسات 1
ا ( قسم العلوم الطبية بكلية الدراسات العلي3امعة عين شمس الدراسات العليا للطفولة، ج

 والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس
 

 مستخلصال
 جسمياً تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الضغوط البيئية وتأثيرها على اإلنسان نفسيًا و 

يئية إلى الكشف عن الضغوط الب كما تهدف .يؤدى إلى إصابته بإضطرابات سيكوسوماتية مما
ا تعرض لهالكشف عن الضغوط البيئية التى يالعاملين فى الحياة اليومية، و  التي يتعرض لها

تية ئية واإلضطرابات السيكوسوماودراسة العالقة بين الضغوط البي. العاملين فى بيئة العمل
كذلك التحقق من وجود فروق بين الذكور واالناث وإصابتهم باالضطرابات السيكوسوماتية و 

وتقوم الدراسة على المنهج الوصفي اإلرتباطي المقارن  ة تعرضهم للضغوط البيئية.نتيج
ات بإعداد وتصميم أدو  ون بإستخدام منهج المسح اإلجتماعي عن طريق العينة. كما قام الباحث

ة وأجريت الدراس. مقياس الضغوط البيئيةو  ماتيةبات السيكوسو رامقياس اإلضط الدراسة وهي:
العاملين الدارسين أو الحاصلين على الدورات  ( من200مقدارها ) ى عينة عشوائيةعل

األساسية لكل من أخصائي، فنى، أعضاء لجان السالمة والصحة المهنية التابعة لمعهد 
ان واء كسالسالمة والصحة المهنية والمنفذة داخل المعهد أو خارجه ووفقًا لمقر التنفيذ المحدد 

ووزعت عينة الدراسة تبعًا لكل من:  مدارس، ....(. )شركات، بنوك، فنادق، مستشفيات،
، ( سنة40)النوع، السن، المؤهل الدراسى( على النحو التالي: عينة مؤهالت عليا أقل من )

( سنة، عينة 40أقل من )( سنة، عينة مؤهالت متوسطة 40) عينة مؤهالت عليا فوق 
 على حدة.( سنة لكل من الذكور واإلناث كاًل 40مؤهالت متوسطة فوق )

كان من أهمها: توجد عالقة إرتباطية موجبة بين  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
اإلضطرابات السيكوسوماتية والضغوط البيئية لدى العاملين اإلناث حيث يوجد معامل إرتباط 
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توجد عالقة إرتباطية موجبة بين اإلضطرابات  (.0.001موجب ودال عند مستوى داللة )
الضغوط البيئية لدى العاملين الذكور حيث يوجد معامل إرتباط موجب ودال السيكوسوماتية و 

توجد عالقة إرتباطية موجبة بين اإلضطرابات السيكوسوماتية  (.0.001عند مستوى داللة )
والضغوط البيئية للعاملين الذكور واإلناث إلجمالي عينة الدراسة حيث يوجد معامل إرتباط 

إذ أنه كلما زادت الضغوط البيئية على العاملين  (.0.001)موجب ودال عند مستوى داللة 
 كلما زادت اإلضطرابات السيكوسوماتية.

 لطاقةاإستخدام الطاقة المتجددة وهى الناتجة من الموارد الطبيعية مثل: وتوصى الدراسة ب
لك كذو ، وإقتصادية فى االنتاج الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه حيث إنها ال تلوث البيئة

 لتلوثازيادة المساحات الخضراء لتنقية الهواء الالزم للكائنات الحية وتشجير المدن للحد من 
 البيئي.

 

 مقدمة
لذى إن الضغوط التى يواجهها اإلنسان بكل أنواعها هى نتاج التقدم الحضاري المتسارع ا

أي عضو  يواجهه علىيؤثر على قدرة ومقاومة االنسان للتحمل وقد يظهر أثر الضغط الذى 
 حيث أننا ال نستطيع فصل النفس عن الجسد. ،من أعضاء جسمه

ضاء، إن الضغوط البيئية التى تقابل االنسان فى حياته اليومية سواء كانت التلوث، الضو 
رجة داالزدحام وضغوط بيئة العمل تؤثر تأثيرًا كبيرًا على حالته النفسية والجسمية وتختلف 

لى إأحيانًا أو العكس. فتعرض االنسان للضغوط البيئية يؤدى التأثير فى االناث عن الذكور 
إصابته بإضطرابات سيكوسوماتية قد تظهر فى الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو 

و ولي أالجهاز الدورى أو الجهاز العصبي أو الجهاز العضلي والهيكلي أو الجهاز التناسلي والب
جة دت در ا زادت الضغوط البيئية على العاملين كلما زاالجلد أو الغدد والهرمونات وبالتالي كلم
 إصابتهم باإلضطرابات السيكوسوماتية. 
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ر إن اإلنسان المعاصر ينجح فى إستيعاب النمو المتسارع لمتطلبات الحضارة ولكنه يفس
قة بالنتيجة قدرته الجسدية والنفسية ومقاومته فى التحمل مما يؤدي إلى إستنزاف تلك الطا

 (2010ويعني ذلك تدمير الذات. )عادل مدنى، يرها وتدم
ة بلغت مشكلة اإلضطرابات السيكوسوماتية حجمًا متضخمًا حيث إرتبط إنتشارها بالحضار 
 الحديثة وما أدت إليه من إضطرابات فى العالقات اإلجتماعية بين األفراد. )زينب شقير،

 (13، ص 2002
ن مكن أتماعية واإلقتصادية على األفراد يكما أن إزدياد الضغوط البيئية والمتطلبات اإلج

ة هى يعوقهم عن التكيف النسبي وعن التقدم فى المجاالت الحياتية المختلفة. فالضغوط البيئي
مجموعة من العوامل التى يصعب حصرها فتأخذ شكاًل ما مثل: أزمة المواصالت ومن أمثلة 

)رمضان  ام المرور وغيرها.ل والضوضاء وزحالضغوط البيئية مشكالت الحياة وضغوط العم
 (55، ص 1998القذافي، 

ثالث ويعتبر تلوث الهواء من أهم وأكبر المشكالت التى يواجهها العالم وخاصة العالم ال
ن فقد ثبت علميًا أن تلوث الهواء ضار بصحة اإلنسان ويؤدى إلى الوفاة. )محمد عبد الرحم

اء أو الغذاء إلى إصابة اإلنسان ويؤدى تلوث الماء أو الهو  (185، ص 1998الشرنوبي، 
 بأمراض مختلفة. 

كذلك التلوث الضوضائي يعرف بأنه تلك الضوضاء التى زادت عن حدتها وشدتها 
يوان وخرجت عن المألوف والطبيعي وذلك إلى الحد الذى سبب األذى والضرر لإلنسان والح

 (.132، ص 2002)حسن أحمد شحاته،  والنبات وكل مكونات البيئة.
الم، تبر اإلزدحام من أهم المشكالت البيئية التى يعانى منها عدد كبير من سكان العويع

فالزحام يعتبر مصدر هام من مصادر الضغوط التى تؤثر على اإلنسان. )على زين العابدين 
 (80، ص 1992درويش وآخرون، 
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ن إلنساوتتمثل ضغوط العمل فى اإلستجابة العامة ألحداث أو المواقف التى يتعرض لها ا
 نتيجة عوامل نفسية أو مادية أو كالهما. تتضمن عملية ضغوط العمل الحاالت التى يتفاعل
فيها اإلنسان مع ظروف العمل الخارجية، تمثل ظروف العمل )المادية والنفسية( الضواغط 

"Stressorsى ". فضغوط العمل هى حالة عدم التوازن بين متطلبات البيئة وقدرات الفرد عل
 (2006بة لتلك المتطلبات. )عادل محمد زايد، اإلستجا

على  فإذا زادات الضغوط عن المقدار المناسب فإنها تحدث أثارًا سلبية على الفرد فتؤثر
. حالته النفسية والجسمانية وينعكس ذلك على سلوكه وبالتالي على فاعلية أدائه فى العمل

 (51، ص 2003)نانيس عبد الحافظ عبد الوهاب، 
 

 بحثمشكلة ال
بعنوان   Mika Kivimaki (2002)ون على الدراسات السابقة كدراسةبعد اطالع الباحث

 (2004)دراسة و  ."ضغوط العمل وخطر االصابة باالزمات القلبية لدى الموظفين بالصناعة"
Lewrence Radican Francis  لدى العمال بمرض الكلى المزمن  االصابة"بعنوان

لحياة ضغوط ا"( بعنوان 2007دراسة فيفر محمد الهادى )و ، "ينالمعرضين لثالثي كلورو إيثيل
دراسة مقارنة بين المرأة فى المجال األكاديمي والمجال اإلدارى"،  -وعالقتها بالتوافق المهنى 

اآلثار النفسية للضغوط البيئية وعالقتها "( بعنوان 2008) ودراسة محمد فتوح محمد
 . ودراسة محمد سليمان عبد الحميد"من سكان القاهرة بميكانيزمات التكيف لدى شرائح مختلفة

تأثير الضوضاء الطارئة والمستمرة على ضغط الدم ومستوى السمع للعمال "( بعنوان 2011)
فاعلية برنامج "( بعنوان 2011ودراسة خيرية عبد هللا ابو القاسم ) ."المعرضين للضوضاء

السيكوسوماتية لدى عينة من  معرفى سلوكي فى خفض األعراض المصاحبة لالضطرابات
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فاعلية برنامج "( بعنوان 2014، ودراسة خالد السيد عثمان )"مريضات آالم أسفل الظهر
 معرفى سلوكي فى خفض حدة بعض األعراض السيكوسوماتية لدى مرضى القولون العصبى.

، عهامسة الضغوط وكيفية التعامل اتضح لهم إنه فى السنوات األخيرة إزداد اإلهتمام بدرا
ن لم يك وتوصل الباحثون الى انه ال يمكن القول أن شخصًا ما يعانى من الضغوط النفسية ما

هناك مصدر لهذه الضغوط وإستجابات من جانب الفرد. وتشكل الضغوط التى يتعرض لها 
اإلنسان محور إهتمام كثير من علماء النفس لكونها أصبحت عاماًل يفرض نفسه فى كل 

ة وحتى الجسمية لدرجة تسمية العصر بعصر الضغوطات، كما تسمى اإلشكاليات النفسي
ة فاإلنسان عادة ما يتعرض فى حياته اليومية ألنواع عديد الضغط النفسى بالقاتل الصامت.

 من الضغوط منها النفسية والبيئية واإلجتماعية وغيرها. 
 لفرد تأثيراً وتعتبر الضغوط البيئية )تلوث، ضوضاء، إزدحام، بيئة عمل( تؤثر على ا

 نفسيًا وجسميًا مما يؤدى إلى إصابته بإضطرابات نفسجسمية "سيكوسوماتية". 
د وبالتالى فإن اإلحساس بالضغوط إحساس فى جوهره نسبي وال يالحظ إال إذا واجه الفر 

موقف يشعر من خالله بضغوط معينة يستجيب نحوها، وتؤثر على حالته النفسية والجسمية 
 بة من شخص آلخر حسب درجة تحمله ومقاومته. وتختلف درجة اإلصا

ويمثل الجانب النفسى القاسم المشترك الذى يجمع كل الضغوط، وقد وجد العاملون فى 
مية ميدان الصحة النفسية إن الضغوط النفسية فى العمل هى سبب لكثير من األمراض الجس

ى وازنه النفسى وتؤثر فالتى تمثل خطرًا على صحة الفرد وت والمشكالت النفسية والسلوكية
فحل سلوكه التنظيمي وآثار تلك النتائج تنعكس على التكيف فى العمل واإلنتاج، فإذا ما است

هذا اإلحساس لدى العامل فى عمله فسوف يؤثر على كمية األنتاج ويؤدى إلى تدهور صحة 
 العامل الجسدية والنفسية. 
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ر ى تؤثات البيئية المحيطة بالفرد والتتعد الضغوط البيئية هى الظروف الخارجية والمتغير 
 فى سلوكه أو خصائصه الجسمية والنفسية والعقلية تأثيرًا يمكن قياسه وتقييم آثاره.

وهناك عدد كبير من المثيرات البيئية التى تمثل خطورة على اإلنسان وتشكل ضغوط 
تلوث سمعى أو بالنسبة له مثل: التلوث سواء كان تلوث بيئي، تلوث مياه، تلوث هواء أو 

 بصرى، كذلك التعرض للزحام والضوضاء.  
ثابة إن حدوث مثل هذه المشكالت الثانوية اليومية يقلل من شعور الفرد بالسعادة تعد بم

 مراضمنغصات الفرد فى حياته اليومية فأحداث الحياة الرئيسية الضاغطة لها عالقة وثيقة باأل
 التي تعرض لها الفرد. 

ياة اليومية لها تأثيرا تراكمى على الصحة والمرضى. وكذلك حيث أن منغصات الح
ف إنحدار الصحة الجسمية والنفسية. وتختلف درجة إستجابة الفرد للضغوط المحيطة به وتختل

درجة تأثيرها عليه. وبعض األفراد يكون أكثر عرضة لإلصابة باألمراض السيكوسوماتية 
 )النفسجسمية(.

 

 بحثتساؤالت ال
 بيئية التى يتعرض لها الفرد فى حياته اليومية؟ما الضغوط ال .1
 ما الضغوط البيئية التى يعاني منها العاملين فى بيئة العمل؟ .2
 ما العالقة بين الضغوط البيئية والحالة النفسجسمية للعاملين؟  .3
 ما اإلضطرابات السيكوسوماتية التي يتعرض لها العاملين المعرضين للضغوط البيئية؟  .4
ف )درجة األصابة باإلضطرابات السيكوسوماتية وفقًا لدرجة التعرض إلى أى مدى تختل .5

 للضغوط البيئية( بإختالف المتغيرات الديموجرافية )الجنس، العمر(؟
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 بحثأهمية ال
 مما الشك فيه إننا نعيش فى بيئة يسودها الضغوط والمثيرات المتنوعة بغض النظر عن

لى عه الضغوط على اإلنسان ولم يقتصر تأثيرها أسبابها سواء مادية أو سيكولوجية. وتؤثر هذ
ه حياته الشخصية واإلجتماعية فقط وإنما تجاوز تأثيرها إلى حالته النفسية والجسمية. هذ

الضغوط تجعل اإلنسان يعيش فى حالة قلق وتأثر وإنفعال، مما يؤثر على مهامه وواجباته 
 وعالقاته، وكذلك على صحته وجسده.

 التى يتعرض لها اإلنسان فى حياته اليومية ذات أثر كبير على وتعد الضغوط البيئية
لية الحا حالته النفسية واإلجتماعية. كذلك اإلضطرابات السيكوسوماتية أكثر أنتشارًا فى الفترة

 نظرًا لكثرة الضغوط التى يتعرض لها اإلنسان. 
إنفعالية  وتتسم أعراض هذه اإلضطرابات بوجود إستجابات ال شعورية جسمية لتوترات

ناتجة عن عوامل ديناميكية فى الالشعور والتى تعبر عن نفسها ووجودها بإعراض جسمية 
مثل: األعياء المزمن واإلضطرابات المعدية وزيادة نبضات القلب وضغط الدم المرتفع 
والصداع النصفي، ... الخ وتتدخل شخصية الفرد إلى حد ما فى نوع اإلضطراب أو المرض 

 يصاب به وفقًا لشخصيته وقدرته على التحمل. الذى يمكن أن 
لقد تنوعت وتعددت الدراسات التى تناولت الضغوط البيئية ولكنها إختلفت فى طبيعة 
الضغوط ومصادرها وما تسببه لإلنسان من إصابة بإضطراب سيكوسوماتي. لذا فالدراسة 

 الحالية تندرج أهميتها تحت أهمية نظرية وأهمية تطبيقية. 
اء فهى تعتبر دراسة ميدانية للوقوف على طبيعة الضغوط البيئية سو  حية النظرية:من النا

بيئة العمل( ومدى تأثيرها على االنسان، كذلك  -االزدحام -الضوضاء -كانت )التلوث
االضطرابات السيكوسوماتية التى قد يصاب بها االنسان ودرجة اإلصابة وفى أى جزء أو 

 جهاز من الجسم. 
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لهيئات رات وافإن الدراسة تنير الطريق أمام الباحثين والمسئولين بالوزالتطبيقية: من الناحية ا
 – المختلفة للتعرف على أهم الوسائل التي يجب إتباعها للحد من الضغوط البيئية )التلوث

ية االزدحام( التى يتعرض لها العامل فى حياته اليومية وتؤثر على حالته النفس - الضوضاء
 .قاته وأدائه فى العمل. وتؤدي إلى تعرضه لإلصابة بإضطرابات سيكوسوماتيةوالجسمية وعال

 

 بحثأهداف ال
 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: 

 الكشف عن الضغوط البيئية التى يتعرض لها العاملين فى الحياة اليومية.  -1
 الكشف عن الضغوط البيئية التى يتعرض لها العاملين فى بيئة العمل.  -2
 قة بين الضغوط البيئية واإلضطرابات السيكوسوماتية. دراسة العال -3
جة التحقق من وجود فروق بين الذكور واإلناث وإصابتهم باإلضطرابات السيكوسوماتية نتي -4

 تعرضهم للضغوط البيئية.
 

 بحثمتغيرات ال
 تشتمل الدراسة على متغيرين أحدهما مستقل واآلخر تابع وهما كالتالي: 

 .ضغوط البيئيةال: المتغير المستقل -1
 .اإلضطرابات السيكوسوماتية: المتغير التابع -2

 

 بحثمف اهيم ال
مجموعة من العوامل التي يصعب حصرها فتأخذ شكاًل ما مثل: أزمة ة: يالضغوط البيئ

المواصالت ومن أمثلة الضغوط البيئية مشكالت الحياة وضغوط العمل والضوضاء وزحام 
 (55، ص1998المرور وغيرها. )رمضان القذافي: 
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 الضغوط البيئية هى حالة من التوتر التى تحدث للفرد نتيجة تعرضه التعريف اإلجرائى:
 ضغوط إقتصادية - لضاغط أو عدة ضغوط فى البيئة المحيطة به سواء كانت ضغوط أسرية

الضوضاء(  -االزدحام -ضغوط بيئة العمل أو ضغوط بيئية مثل: )التلوث - ضغوط نفسية -
 أو توتر وتؤثر عليه نفسيًا وجسميًا. ب له صراعبوتس

كل ما يحيط بالعامل من ظروف طبيعية أو صناعية مثل درجات الحرارة  بيئة العمل:
والتهوية والتبريد والرطوبة وشدة الضوضاء وغيرها من العوامل التي تؤثر على مستوى أداء 

 ( http://www.arabsys.net)العامل سلبيًا أو إيجابيًا. 
 تماعيةبيئة العمل يقصد بها جميع الظروف الفيزيائية والكيميائية واالج التعريف االجرائى:

 ةاإلضاء – )الضوضاء والنفسية التى يمكن أن تؤثر على أداء العاملين فى بيئة عملهم مثل:
اعل عمليات التف - ل العملشبكة العالقات اإلجتماعية داخ - النظافة – األتربة والغازات -

ية وبين الرؤساء( وما يتوافرلهم من رعايه صحين العاملين بعضهم وبعض، وبينهم االجرائى ب
 ونفسية واجتماعية وترفيهية.

ر الشخص الذى يقوم بعمل أو جهد فى مكان ما ويتعرض للكثي التعريف اإلجرائى: العامل:
 جسميًا.من الضغوط المختلفة التى تؤثر عليه نفسيًا و 

مجموعة من األمراض التى تنشأ من أسباب أو عوامل  اإلضطرابات السيكوسوماتية:
قية نفسية وإجتماعية ولكن أعراضها تتخذ شكاًل جسميًا أو عضويًا فهى عبارة عن أعراض فيزي
عبد قد تتضمن الجهاز العصبى الذاتي أو المستقبل ووظائفه وتنتج جزئيًا عن أسباب نفسية. )

 (271، ص 2000يسوى، الرحمن ع
اإلضطرابات السيكوسوماتية هي مجموعة من األضطرابات أو األمراض التعريف اإلجرائى: 

التي تنشأ نتيجة لضغوط نفسية وبيئية يتعرض لها الفرد وتؤثر على أحد أعضاء الجسم 
 وتصيبه بالمرض.

http://www.arabsys.net/
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 دراسات سابقة
 تمثلت الدراسات السابقة فى محورين :

  :تناولت االضطرابات السيكوسوماتيةت : دراساالمحور األول
 Cedillo Becerril, Leon or Alicia (2000)إهتمت الدراسة بدراسة الحالة النفسية 

 للعاملين والعامالت فى الصناعة فالمكسيك.
ومن أهداف الدراسة: دراسة التوتر السيكولوجي داخل وخارج العمل لدى العاملين 

 ( مفردة من الذكور واإلناث بمصنعين من مصانع370من )وتكونت عينة الدراسة  والعامالت.
(Maquladora( فى والية )Mexico, Sanora). ن وإستخدم الباحث األدوات األتية: استبيا

الصراع مع األصدقاء وزمالء  -مقاييس )المسئوليات المنزليةو ضغوط الوظيفة الخارجية. 
 الفرق بين مسئوليات العمل والمنزل(. -العمل

 الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وإنتهت
 أن من يعانون مشاكل داخل العمل تنعكس على أحوالهم فى الخارج. -
 أن من يعانون مشاكل خارج العمل تنعكس على أحوالهم فى العمل. -
 توجد مشاكل مع العائلة مع األصدقاء ومع النفس وكلها يؤثر على األداء فالعمل. -
الباحثين من حيث الحالة النفسية للعاملين ومواجهتهم وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  -

 للمشاكل فى بيئة العمل وإصابتهم بإضطرابات نفسجسمية.
: Mika Kivimaki and all (2002)  إهتمت الدراسة بدراسة ضغوط العمل وأثرها على

 خطر اإلصابة بمرض القلب. 
ت من مرض القلب. ومن أهداف الدراسة: معرفة العالقة بين ضغط العمل وخطر المو 

إمرأة( ال يعانون من أي إصابة  267رجل،  545( عاماًل )812وتكونت عينة الدراسة من )
 على مستوى القلب. واستخدم الباحث إستبيان لدراسة ضغط العمل.
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افؤ وإنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: وتيرة العمل العالية وعدم التك
تفق ة. وتذول والمكافأة أو األجر المدفوع يرفع من خطر اإلصابة القلبيوالتوازن بين الجهد المب

الدراسة مع دراسة الباحثين من حيث ضغوط العمل وأثرها على اإلصابة بأمراض نفسجسمية 
 مثل: مرض القلب.

إهتمت الدراسة بدراسة الضغوط البيئية واإلضطرابات  :(2005مها خليل إبراهيم )
 أة العاملة. السيكوسوماتية لدى المر 

التعرف على الضغوط التى تصيب المرأة العامله بمختلف  ومن أهداف الدراسة:
ل، العم مستوياتها العلمية واإلجتماعية واإلضطرابات السيكوسوماتية التي تصيبها وفقًا لنوعية

عينة ونت الوتكبات التي تصيب المرأة العاملة. وإيضاح العالقة بين الضغوط البيئية واإلضطرا
 - وإستخدمت الباحثة األدوات األتية: مقياس الضغوط البيئية .( إمرأة عاملة135من )

 مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية. و 
 وإنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 

وجود عالقة بين الضغوط البيئية والمتغيرات الديموغرافية، وبين الضغوط الفيزيقية  -
 واإلجتماعية. 

قة بين اإلضطرابات السيكوسوماتية والضغوط البيئية، وبين المتغيرات وجود عال -
 الديموغرافية والضغوط البيئية. 

 التي وجود عالقة بين نوع العمل الذي تمارسه المؤأة العاملة واإلضطرابات السيكوسوماتية -
 تصاب بها. 

 املةالمرأة الع وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحثين من حيث تأثير الضغوط البيئية على -
 وإصابتها بإضطرابات سيكوسوماتية.
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ة إهتمت الدراسة بدراسة بعض المتغيرات اإلجتماعي (:2012مروة عبد الحميد إبراهيم )
 والنفسية فى بيئة العمل وعالقتها باألمراض السيكوسوماتية لدى سائقي النقل الثقيل.

 ،ين فى شركات النقل الثقيل ومن أهداف الدراسة: التعرف على الضغوط النفسية للسائق
اض دراسة العالقة بين األمر و ومحاولة فهم وتفسير العوامل المحيطة بعملهم داخل الشركات. 

هني ا المالسيكوسوماتية لسائقي النقل الثقيل ، وكل من الضغوط النفسية والعوامل البيئية والرض
( سنة. وإستخدمت 55 -21)( سائق وأعمارهم ما بين 100لديهم. وتكونت عينة الدراسة من )

بيان إستو مقياس الرضا الوظيفي و الباحثة األدوات التالية: مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية 
 بيئة العمل. 

 وإنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
ظيفي توجد عالقة بين العوامل البيئية المحيطة بعمل سائقي النقل الثقيل وبين الرضا الو  -

 لسائقين. لهؤالء ا
ة إلصاباتوجد عالقة إرتباطية بين العوامل البيئية المحيطة بعمل سائقي النقل الثقيل وبين  -

 باإلضطرابات السيكوسوماتية لهؤالء السائقين.
توجد عالقة إرتباطية بين إختالف الظروف البيئية والرضا الوظيفي واألمراض  -

 السيكوسوماتية بإختالف مدة الخدمة.
مع دراسة الباحثين من حيث تعرض السائقين لضغوط نفسية وبيئية يؤدى وتتفق الدراسة  -

 إلى إصابتهم بإضطرابات سيكوسوماتية.
 المحور الثانى: دراسات تناولت الضغوط البيئية:

 Carole Boraiko (2003) : .إهتمت الدراسة بتأثير التلوث الصناعى على العاملين 
لملوثات الهواء الناتجة عن عمليات التصنيع ومن أهداف الدراسة: تقييم األثر البيئى 

قياس مدى تأثير الغازات واألبخرة وما و والتى ينتج عنها أبخرة، حرارة داخل بيئة المصنع. 
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( مفردة بأحد 253يترتب عليها من مخاطر فى بيئة العمل. وتكونت عينة الدراسة من )
 المصانع. وإستخدم الباحث إستمارة استبيان. 

 ة إلى العديد من النتائج من أهمها: وإنتهت الدراس
وفير تيرتبط السلوك االنسانى فى تنظيمات األعمال وكفاءة أداء األفراد وإنتاجيتهم بمدى  -

 بيئة العمل الصالحة لهم. 
 إن تلوث بيئة العمل يؤثر على العمال من حيث عددهم وقدرتهم على اإلنتاج.  -
زات تأثير تلوث الهواء وتصاعد أبخرة وغاوتتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحثين من حيث  -

 على صحة وأداء العاملين. 
 Mill Raymond Delbert (2004) : إهتمت الدراسة بالضوضاء كأحد المخاطر

 الفيزيائية فى بيئة العمل. 
ومن أهداف الدراسة: التعرف على أثر تعرض العاملين لمستويات غير آمنة من 

ئل الحماية من مخاطر الضوضاء. وتكونت عينة الدراسة تقييم مدى استخدام وساو الضوضاء. 
ة ( مفردة فى أحد المصانع. واستخدم الباحث األدوات اآلتية: االستبيان، المقابل300من )

 الشخصية. 
 وإنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 

 وجود فروق جوهرية نتيجة الستخدام أجهزة حماية السمع.  -
هزة الحماية أدى إلى تجنب التعرض للمستويات غير اآلمنة من إستخدام العمال ألج -

 الضوضاء والتى تؤدي إلى فقدان السمع. 
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحثين من حيث تأثير الضوضاء على الحالة الصحية  -

 للعاملين فى بيئة العمل. 
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القته بالضغوط إهتمت الدراسة بدراسة التلوث البيئى وع (:2007إيهاب موسى شرقاوى )
 البيئية واالضطرابات النفسية.

ة ومن أهداف الدراسة: معرفة طبيعة العالقة بين التلوث البيئى والضغوط. معرفة طبيع
بات العالقة بين التلوث البيئى واالضطرابات النفسية. معرفة العالقة بين الضغوط واالضطرا

التلوث واالضطرابات النفسية. النفسية. معرفة الفروق بين الجنسين فى إدراك الضغوط و 
( فرد تنقسم إلى مجموعتين متساويتين فى العمر، المستوى 100وتكونت عينة الدراسة من )

من  التعليمى، المهنة، المستوى االجتماعى واالقتصادى، الموقع الجغرافى. كل مجموعة مكونة
مقياس التلوث  ة:( فرد إحداهما ذكور واألخرى إناث. واستخدم الباحث األدوات األتي50)

مقياس و  مقياس المواقف الضاغطة )من إعداد: زينب شقير(و  )من إعداد الباحث( البيئى
 منيسوتا للشخصية المتعددة األوجه. 

 وإنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 
 توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين أنواع التلوث البيئى والضغوط.  -
 . نواع التلوث البيئى ببعض االضطرابات النفسية ارتباطًا موجبًا دال إحصائياً ترتبط أ -
 عينة اإلناث أعلى فى إدراك أفرادها للتلوث السمعى والبصرى وزحام المواصالت بفارق  -

 دال إحصائيًا عن الذكور. 
عينة الذكور أعلى فى إدراك أفرادها لتلوث الماء والغذاء وزحام المسكن بفارق دال  -

 صائيًا عن اإلناث. إح
 اإلناث أعلى إدراكًا للضغوط االنفعالية والصحية والشخصية أعلى من الذكور.  -
لى عوتتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحثين من حيث عالقة الضغوط البيئية ومنها التلوث  -

 الصحة والحالة النفسجسمية للعاملين المعرضين للضغوط. 
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مجال راسة بدراسة الضغوط البيئية لألم العاملة فى الإهتمت الد (:2010سمر السيد أحمد )
 الصناعى وعالقتها بصحتها النفسية والجسمية واإلنجابية. 

ل ومن أهداف الدراسة: معرفة عالقة ضغوط العمل التى تتعرض لها األم العاملة فى مجا
 مل التىالصناعة وعالقتها بصحتها النفسية والجسمية. معرفة إختالف عالقة ضغوط بيئة الع

ونت تتعرض لها األم العاملة فى مجال الصناعة من عاملة ألخرى بمتغيرات السن والخبرة. وتك
( أم عاملة من العاملين فى مجال الصناعة. واستخدمت الباحثة 100عينة الدراسة من )

 األدوات اآلتية: مقياس الضغوط البيئية. مقياس الصحة اإلنجابية. 
 من النتائج من أهمها:  وإنتهت الدراسة إلى العديد

جال توجد عالقة إيجابية دالة بين الضغوط البيئية التى تتعرض لها األم العاملة فى الم -
 الصناعى وصحتها النفسية. 

جال توجد عالقة إيجابية دالة بين الضغوط البيئية التى تتعرض لها األم العاملة فى الم -
 الصناعى وصحتها الجسمية. 

جال لة بين الضغوط البيئية التى تتعرض لها األم العاملة فى المتوجد عالقة إيجابية دا -
 الصناعى وصحتها اإلنجابية. 

عة يوجد اختالف فى عالقة الضغوط البيئية التى تتعرض لها األم العاملة فى مجال الصنا -
 بمتغير السن ومتغير سنوات الخبرة. 

ية وعالقتها بالصحة وتتفق الدراسة مع دراسة الباحثين من حيث أثر الضغوط البيئ -
 النفسجسمية لألم العاملة. 

 

 اإلطار النظري
 :دد من النظريات على النحو التالىتمثل المنطلق النظرى لهذه الدراسة فى ع
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 نظريات االضطرابات السيكوسوماتية:
طبقًا لنظرية الضعف : "Somatic Weakness Theoryنظرية الضعف الجسمى "

وماتي فى العضو الضعيف القابل بيولوجيا لإلصابة، وهذا الجسمى يحدث اإلضطراب السيكوس
الضعف ربما يكون راجعًا لسبب وراثى أو مرض عضوى سابق. ومثال ذلك: الشخص الذى 
يعاني من حساسية زائدة بالجهاز الهضمى يظهر إضطرابًا سيكوسوماتيًا متمثاًل فى قرحة 

 المعدة.
ار  إرادي، فاإلستعداد البيولوجي إلظهوهناك منظور آخر يعزز دور الجهاز العصبى الال

( هو إنزيم هضمى Pepsinogenقرحة المعدة مرتبط بالمستويات المفرطة من الببسينوجين )
 (  يساعد على الهضم ويتحكم فيه الجهازPepsinتفرزه خاليا المعدة ويتحول إلى ببسين )

 العصبى الالإرادي.
 وراثية واألمراض الجسمية المبكرة فىوتشير نظرية الضعف الجسمى إلى أن العوامل ال

حياة الفرد، ونوعية الغذاء الذى يتناوله اإلنسان كل ذلك يؤدي إلى اضطراب وظيفة عضو 
معين من أعضاء الجسم. ويصبح هذا العضو ضعيفًا عند تعرضه، وتبعًا لنظرية الضعف 

جسمى  الجسمى فإن العالقة بين الضغط واضطراب سيكوفسيولوجي معين تكمن فى ضعف
 معين. 

فالجسم اإلنسانى الذى يوجد به جهاز تنفسي ضعيف ألسباب وراثية مثاًل: من الممكن 
 أن يهيئ الفرد لإلصابة بالربو أو الجهاز الهضمى ضعيف قد يعرض الفرد لإلصابة بالقرح.

 (26، 24، ص ص 2007)مرفت حبيب، 
ة التحليل النفسى تفسير تحاول نظري: "Psychoanalytic Theoryنظرية التحليل النفسى "

تطور إضطرابات عديدة من خالل العوامل اإلنفعالية التي تتم فى الالشعور وسمات 
"( من أكثر المهتمين بالتحليل Franz Alexanderالكسندر " الشخصية، وقد كان )فرانز
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النفسى. فقد درس ردود الفعل النفسجسمية، ومن هذا المنطلق فاإلضطرابات السيكوسوماتية 
لعديدة هى نتاج لحاالت إنفعالية ال شعورية خاصة بكل اضطراب، فاإلنفعاالت الالشعورية تم ا

كبتها وبعد ذلك تم تفريغها عن طريق عضو معين يتفق وطبيعة هذه اإلنفعاالت المكبوتة، 
فإحباط الرغبات اإلعتمادية لدى الفرد إنفعالية مزمنة مسئولة عن إرتفاع ضغط الدم، وبداًل من 

" على صراع واحد فقد إقتبست مقياًسا كاماًل Flandars Danbarركز فالندرز دنبار "أن ت
للشخصية بروفيل لألشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة من ذلك ما أسمته الشخصية 
القرحية والشخصية المصابة بإلتهاب المفاصل وهكذا وأرادت من خالل هذا البروفيل أن تقدم 

شخصية مرضاها، وأدمجت عدد من العوامل منها العامل التاريخي،  صورة شمولية وكاملة عن
العامل الفيزيقي والعامل اإلنفعالي، وهذه هى العوامل التي تسهم فى نشأة المرض. )سحر 

 (67، ص 2001على، 
 وكان ألعمال )فرويد( تأثير كبير، خاصة أنه ركز على أهمية الرمز فى ظهور األعراض

وظائف أن الطاقة النفسية المكبوتة تجد لنفسها منفذًا آمنًا خالل الالجسمية، وقد أشار إلى 
 الفسيولوجية. 

" وقد تلخصت نظريته فى أن األعراض Alexanderومن أنصار هذه النظرية ألكسندر "
راك السيكوسوماتية هى نتاج لحاالت إنفعالية ال شعورية  يكون الفرد فيها غير قادر على إد

حدث تبر عنها لفظيًا وهذه الجوانب الذاتية لهذه المشاعر تستمر حتى إنفعاالته ومشاعره ويع
 (56، ص2007)لميس عاطف،  تغيرات فى األعضاء.

 :لضغوط البيئيةنظريات ا
كان سيلى بحكم تخصصه كطبيب متأثر : (Selye, 1946سيلى ) نزالنسق النظرى لها

تجابة الفسيولوجية للضغط هدفها بتفسير الضغوط تفسيرًا فسيولوجيًا كما يعتبر أن أعراض اإلس
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المحافظة على الكيان والحياة، وحدد "سيلى" ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط وأطلق عليها 
 ( وهي: General Adaptation Syndromeأعراض التكيف العامة )

 ،الفزع: وفيه يظهر الجسم تغيرات وإستجابات تتميز بها درجة التعرض المبدئى للضاغط 
 التغيرات تقل مقاومة الجسم.ونتيجة لهذه 

 سمية المقاومة: وفيها يحاول الفرد مقاومة مصادر التهديد بكل ما يملك من طاقة نفسية وج
 ليعود الجسم إلى حالة اإلتزان. 

  .اإلجهاد: وفيها تستنزف طاقة الفرد ويصبح عرضة لإلصابة باألمراض 
ويذكر "سيلى" أنه تتحدد شدة اإلستجابة للضغوط عن طريق العوامل الوسيطة، كما 
تعتمد نوعية اإلستجابة على نوع عملية التكيف، ويضيف أن التهديد أو التغلب على 

 المشكالت يعتمد على النشاط المعرفى للتقييم ولكل تقييم نمط معين من اإلستجابة. 
قدمة متعتبر نظرية "سبيلبرجر" فى القلق : (Spielberger, 1972النسق النظرى سبيلبرجر )

ة ضرورية لفهم الضغوط عنده، فقد أقام نظريته فى القلق على أساس التمييز بين القلق كسم
Trait Anxeity  والقلق كحالةState Anxeity . 

و أويقول أن للقلق شقين: سمة القلق أو القلق العصابى أو المزمن وهو إستعداد طبيعى 
 جاه سلوكى يجعل القلق يعتمد بصورة أساسية على الخبرة الماضية، وقلق الحالة هو قلقإت

موضوعى أو موقفى يعتمد على الظروف الضاغطة وعلى هذا األساس يربط "سبيلبرجر" بين 
ق القل الضغط وقلق الحالة، ويعتبر الضغط الناتج ضاغطًا مسببًا لحالة القلق ويستبعد ذلك عند

 من سمات شخصية الفرد القلق أصاًل.  كسمة حيث يكون 
كما إهتم "سبيلبرجر" بتحديد طبيعة الظروف البيئية المحيطة والتى تكون ضاغطة يجب 
تقييمها على إنها خطيرة أو مهددة فتصبح سببًا لحدوث القلق، كما يميز بين مفهوم الضغط 

األحوال البيئية التى ومفهوم التهديد من حيث أن الضغط يشير إلى اإلختالفات فى الظروف و 
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تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعى أما كلمة تهديد فتشير إلى التقدير والتفسير لموقف 
 خاص على إنه خطير أو مخيف. 

 

 االجراءات المنهجية
رن( المقا -إعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفى )اإلرتباطي المنهج العلمي للبحث:

لمي ال يقتصر على وصف الظاهرة وتحليلها بدقة وهو إسلوب من أساليب البحث الع
وموضوعية لكنه يهدف إلى الكشف عن العالقة بين ظاهرة وأخرى أو متغير أخر، والعالقة 

وصف بالمتبادلة بينهم مما ييسر فهم وتفسير الظاهرة ومعرفة العوامل التي تؤثر فيها ويهتم 
 لتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضحالظاهرة وصفًا دقيقًا ويعبر عنها كيفيًا وكميًا. فا

ت خصائصها أما التعبير الكمي فيعطيها وصفًا رقميًا يوضح مقدار أو حجم الظاهرة أو درجا
 المختلفة األخرى. إرتباطها مع الظواهر

ات أجريت الدراسة على عينة عشوائية من الدارسين والحاصلين على الدور  :عينة الدراسة
عة )أخصائى، فنى، أعضاء لجان( السالمة والصحة المهنية التاباألساسية والمتقدمة لكل من 

واء سمحدد لمعهد السالمة والصحة المهنية والمنفذة داخل المعهد أو خارجه وفقًا لمقر التنفيذ ال
دارس ( 200. وكان حجم عينة الدراسة )...(ت، بنوك، فنادق، مستشفيات، مدارس)شركا كان

فقًا المؤهل الدراسى( و  - السن - اسة تبعًا لكل من )النوعودارسة. وقد تم توزيع عينة الدر 
 .للجدول التالى
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 يوضح توزيع عينة الدراسة :(1جدول )
 إنـاث ذكـور إجمالى العـدد النــوع الســن المؤهل الدراسى م
 50 25 25 سنة 40أقل من  عينة مؤهالت عليا 1
 50 25 25 سنة 40فوق  عينة مؤهالت عليا 2
 50 25 25 سنة 40أقل من  نة مؤهالت متوسطةعي 3
 50 25 25 سنة 40فوق  عينة مؤهالت متوسطة 4

 200 100 100 المجموع الكلى لعينة الدراسة
ق ( دارس للتحق50تم إستخدام طريقة العينة العشوائية ووزعت عينة إستطالعية حجمها )

ر صدق وسالمة األدوات لإلختبامن هدف وثبات أدوات الدراسة )المقياسين( وبعد التأكد من 
( مقياسين مختلفين لكل فرد من عينة الدراسة وكانت 2( مقياس بمعدل )200تم توزيع )

( من إجمالي العدد فى ستة أشهر، خالل الفترة من %25نسبتها من مجتمع الدراسة )
 .30/9/2021إلى  1/3/2021

ى إطار يات النظرية للدراسة وفبعد أن قام الباحثون باإلطالع على األدب أدوات الدراسة:
مشكلة الدراسة وتساؤالتها والدراسات السابقة عن اإلضطرابات السيكوسوماتية وعالقتها 

 بالضغوط البيئية. 
 قامت الباحثة بإعداد وتصميم أدوات الدراسة وهي: 

 .اس اإلضطرابات السيكوسوماتيةمقي -1
 .مقياس الضغوط البيئية -2
مين ويتكون المقياس من قس )من إعداد الباحثين( وماتية:مقياس اإلضطرابات السيكوس( 1)

 رئيسيين هما:
 مكان العمل - المؤهل العلمي - السن – القسم األول: البيانات الشخصية: )اإلسم – 

 .مدة الخدمة( - الوظيفة
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 ( عبارة مق40القسم الثاني: وقد اشتمل على عبارات المقياس وعددها )د سمة وفقا ألبعا
(، 6لدورى )(، الجهاز ا6، الجهاز التنفسى )(6الجهاز الهضمى ) :لىالمقياس كالتا

لجلد (، ا4، الجهاز التناسلى والبولى )(5، الجهاز العضلى والهيكلى )(5الجهاز العصبى )
 .(4، الغدد والهرمونات )(4)

 .لتالياإلستجابة وفقًا للجدول ا وإستخدم الباحثون مقياس ثالثي وإختاروا الدرجات التي تمثل
 يوضح درجات اإلستجابة فى مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية :(2جدول )

 أبداً  أحياناً  دائما التصنيف
 1 2 3 الدرجة

 (.40(، أدني درجة )80(، ودرجة وسيط المقياس )120بذلك تكون أعلى درجة )
 الصدق والثبات: 

 :ات لما يفترض والصدق يدل على قياس العبار  صدق مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية
أن يقيسه إعتمد  البحث على حساب اإلتساق الداخلى )صدق البناء( للمقياس من خالل 

 ( بإيجاد معامل اإلرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية له.SPSSبرنامج )
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 يوضح حساب معامالت إرتباط كل بعد من أبعاد المقياس: (3جدول )
 معامل اإلرتباط إجمالي المقياس ن معامل ارتباط بيرسو أبعاد المقياس
 0.001 الداللة المعنوية 0.96 )**(0.924 معامل إرتباط بيرسون  الجهاز الهضمى
 0.001 الداللة المعنوية 0.92 )**(0.844 معامل إرتباط بيرسون  الجهاز التنفسى
 0.001 الداللة المعنوية 0.91 )**(0.836 معامل إرتباط بيرسون  الجهاز الدورى 
 0.001 الداللة المعنوية 0.84 )**(0.726 معامل إرتباط بيرسون  الجهاز العصبى

 0.001 الداللة المعنوية 0.92 )**(0.860 معامل إرتباط بيرسون  الجهاز العضلى والهيكلى
 0.001 الداللة المعنوية 0.94 )**(0.882 معامل إرتباط بيرسون  الجهاز التناسلي والبولى

 0.001 الداللة المعنوية 0.95 )**(0.904 معامل إرتباط بيرسون  لدالج
 0.001 الداللة المعنوية 0.85 )**(0.732 معامل إرتباط بيرسون  الغدد والهرمونات

من الجدول السابق يتضح أن معامل إرتباط أبعاد المقياس دالة معنويًا عند مستوى 
 خلى ألبعاد المقياس وتراوحت قيم معامل بيرسون ( مما يؤكد على صدق االتساق الدا0.001)

 (. 0.924 -0.726بين )
 :ثبات مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية ( والثبات يعني االستقرارStability ) تم و

(، ويعبر SPSSاستخدام إسلوب ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس، ومن خالل برنامج )
( وتتراوح Internal Consistencyقياس )معامل ألفا عن درجة اإلتساق الداخلي للم

 .%70وإن قيمة معامل ألفا تعتبر مقبولة إذا كانت أكبر من  (1قيمته ما بين )صفر،
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 يوضح قيمة معامل الثبات لمقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية والدرجة الكلية: (4جدول )
 للمقياس

 مستوى الداللة معامل الثبات
0.94 0.001 
 يتضح أن مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية يتمتع بدرجة عالية من من الجدول السابق

بات معامالت الث درجة الكلية للمقياس، إذ أن جميعالثبات، وذلك لجميع العبارات، وأيضًا ال
 (.0.001دالة عند مستوى )

 يوضح ثبات العبارات ألبعاد مقياس االضطرابات السيكوسوماتية  :(5) جدول
 قيمة ألفا العباراتعدد  أبعاد المقياس
 0.737 6 الجهاز الهضمى
 0.739 6 الجهاز التنفسى
 0.692 6 الجهاز الدورى 
 0.654 5 الجهاز العصبى

 0.717 5 الجهاز العضلي والهيكلي
 0.680 4 الجهاز التناسلي والبولي

 0.707 4 الجلد
 0.675 4 الغدد والهرمونات

 0.992 40 إجمالي مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية
 يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مرتفعة حيث تراوحت قيم

( وإجمالي مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية كانت 0.739 -0.654معامل الثبات بين )
للتطبيق  امالت الثبات إلى صالحية المقياس( وتشير هذه القيم من مع0.992قيمة ألفا )

 تماد على نتائجه والوثوق به.وإمكانية االع
 ن هما:ن المقياس من قسمين رئيسييويتكو  مقياس الضغوط البيئية: )من إعداد الباحثين(( 2
 :مكان العمل - المؤهل العلمي - السن – )اإلسم القسم األول: البيانات الشخصية – 

 مدة الخدمة( - الوظيفة
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 ( عبارة مقسمة على أربعة 40ا )القسم الثاني: وقد اشتمل على عبارات المقياس وعدده
 –الضوضاء  –( عبارات واألبعاد كالتالى: )التلوث 10أبعاد كل بعد يحتوى على )

ثل وإستخدم الباحثون مقياس ثالثي وإختاروا الدرجات التي تم .(بيئة العمل –اإلزدحام 
 ي.اإلستجابة وفقًا للجدول التال

 غوط البيئيةيوضح درجات اإلستجابة فى مقياس الض: (6جدول )
 أبداً  أحياناً  دائما التصنيف
 1 2 3 الدرجة

 (.40(، أدني درجة )80(، ودرجة وسيط المقياس )120بذلك تكون أعلى درجة )
 الصدق والثبات: 

 :عبارات لما يفترض أن يقيسه والصدق يدل على قياس ال صدق مقياس الضغوط البيئية
لبناء( للمقياس من خالل برنامج البحث على حساب اإلتساق الداخلى )صدق ا إعتمد

(SPSS.بإيجاد معامل اإلرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية له ) 
جة يوضح االتساق الداخلى لمقياس الضغوط البيئية )اإلرتباط بين كل بعد والدر : (7) جدول

 الكلية للمقياس(
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط أبعاد مقياس الضغوط البيئية

 0.001 0.84 وثالتل
 0.001 0.71 الضوضاء
 0.001 0.78 اإلزدحام
 0.001 0.59 بيئة العمل

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت اإلرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 
 لى.( وهذا يشير إلى أن مقياس الضغوط البيئية يتمتع بدرجة عالية من اإلتساق الداخ0.001)
  البيئية:ثبات مقياس الضغوط ( والثبات يعني االستقرارStability و ) تم استخدام إسلوب

(، ويعبر معامل ألفا عن SPSSألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس، ومن خالل برنامج )
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( وتتراوح قيمته ما بين Internal Consistencyدرجة اإلتساق الداخلي للمقياس )
 .%70ا كانت أكبر من ( وإن قيمة معامل ألفا تعتبر مقبولة إذ1 )صفر،

 قياسيوضح قيمة معامل الثبات ألبعاد مقياس الضغوط البيئية والدرجة الكلية للم: (8جدول )
 مستوى الداللة معامل الثبات أبعاد مقياس الضغوط البيئية

 0.001 0.87 التلوث
 0.001 0.90 الضوضاء
 0.001 0.89 اإلزدحام
 0.001 0.88 بيئة العمل

 0.001 0.90 للمقياسالدرجة الكلية 
يتضح من الجدول السابق أن مقياس الضغوط البيئية يتمتع بدرجة عالية من الثبات، 

د وذلك لجميع أبعاده وأيضًا الدرجة الكلية للمقياس إذ أن جميع معامالت الثبات دالة عن
للتطبيق  المقياس . وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية0.001مستوى 

  نية االعتماد على نتائجه والوثوق به.وإمكا
 تتكون مجاالت الدراسة من ثالث مجاالت تتضح فيما يلي:  :مجاالت الدراسة
 لهيئاتامعهد السالمة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية،  المجال المكانى:

 والشركات التى تنفذ بها الدورات الخاصة بالمعهد.
ت ( فرد من الدارسين أو الحاصلين على الدورا200ة عشوائية قدرها )عين المجال البشري:

فقًا و المختلفة المنفذة فى معهد السالمة والصحة المهنية سواء كانت داخل المعهد أو خارجه. 
 - مستشفيات – مدارس – فنادق – بنوك – )شركات لمقر التنفيذ المحدد فى مختلف الجهات:

فنى السالمة والصحة المهنية ودورات أعضاء لجان  دورات أخصائى/ مصانع...( وهي:
 من إجمالي الدارسين الحاضرين بالدورات. %25السالمة والصحة المهنية. أى عينة قوامها 
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 1/3/2021من) 2021تم تجمع البيانات فى الفتره من مارس حتى أغسطس  المجال الزمنى:
 .(30/9/2021حتى 

ة للتحقق من صحة الفروض األساليب اإلحصائيإستخدم الباحثون األساليب اإلحصائية: 
 اآلتية: 

 المتوسط الحسابى. -1
 اإلنحراف المعياري. -2
 معامل إرتباط بيرسون. -3
 . T. Testإختبار  -4

 (.SPSSوذلك من خالل البرنامج اإلحصائى )
 

 نتائجالناقشة  م
 الفروق بين العينة الكلية للذكور، وبين العينة الكلية لإلناث على مقياس :(9جدول )

 االضطرابات السيكوسوماتية
 مستوى الداللة )ت( قيمة اإلنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى العـدد العينــة

 11.98 99.45 100 عينة اإلناث الكلية *0.02 2.34 8.46 102.26 100 عينة الذكور الكلية
ث إلناللكلية من الجدول السابق يتضح إنه توجد فروق بين العينة الكلية للذكور، والعينة ا

 فى مقياس اإلضطرابات السيكوسوماتية والدرجة الكلية وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى 
 ( لصالح العينة الكلية للذكور، أى أن الذكور لديهم درجة أعلى من0.01داللة أعلى من )

 درجة تحمل اإلناث فى اإلصابة باإلضطرابات السيكوسوماتية.
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على مقياس  ينة الكلية للذكور، وبين العينة الكلية لإلناثالفروق بين الع: (10جدول )
 الضغوط البيئية

المتوسط  العـدد العينــة األبعاد
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 3.57 20.79 100 عينة اإلناث الكلية 0.05 1.93 4.09 21.65 100 عينة الذكور الكلية التلوث
 3.86 17.15 100 عينة اإلناث الكلية 0.15 1.45- 3.60 16.53 100 لذكور الكليةعينة ا الضوضاء
 4.31 14.32 100 عينة اإلناث الكلية *0.03 2.13- 3.91 13.31 100 عينة الذكور الكلية االزدحام
 4.32 17.23 100 عينة اإلناث الكلية 0.66 0.44 4.45 17.45 100 عينة الذكور الكلية بيئة العمل
المجمـوع 

 الكلــى
 11.79 69.49 100 عينة اإلناث الكلية 0.68 0.42- 11.75 68.93 100 عينة الذكور الكلية

اث لإلن من الجدول السابق يتضح إنه توجد فروق بين العينة الكلية للذكور، والعينة الكلية
ة لبيئيلدرجة الكلية للضغوط افى كل من البعد الثانى )الضوضاء(، البعد الثالث )اإلزدحام( وا

 ( لصالح العينة الكلية لإلناث.0.001وجميعها دالة عند مستوى )
 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من:

  ،شف التى إستهدفت دراسة األثار النفسية للضغوط البيئية والك :(2008)محمد فتوح محمد
دى غوط البيئية والنفسية لعن الحالة النفسية ومستويات التكيف والتعرف على تأثير الض

عينات من سكان بعض المناطق بالقاهرة المعرضين لتلوث الهواء واإلزدحام والضوضاء. 
وأسفرت عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين اإلناث والذكور فى مقياس الحالة النفسية 

 ومقياس الضغوط البيئية. 
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  ،البيئي وعالقته بالضغوط التى إستهدفت دراسة التلوث  :(2007)إيهاب موسى شرقاوى
بينه البيئية واإلضطرابات النفسية، ومعرفة طبيعة العالقة بين التلوث البيئي والضغوط و 

وبين اإلضطرابات النفسية وكذلك الفروق بين الجنسين فى إدراك الضغوط والتلوث 
واإلضطرابات النفسية. وأسفرت عن وجود فروق بين الذكور واإلناث فى إدراك الضغوط 

 أثيرها. وت
 (Patcharantana Bhunant Anondh, 2004):  والتى إستهدفت معرفة إدراك العاملين

 للعوامل التي تساعدهم على عدم وجود مشكالت بيئية وكذلك معرفة العالقة بين الظروف
 وسن العمال وتأثير ذلك عليهم. وأسفرت عن وجود فروق فى إدراك العاملين فى البيئية

اخل دبيئية المختلفة وأن العاملين األكبر سنًا أكثر إدراكًا  للمشكالت الالمجموعات العمرية 
 بيئة العمل كالضوضاء.

ة العالقة اإلرتباطية ذات الداللة اإلحصائية بين اإلضطرابات السيكوسوماتي: (11جدول )
 والضغوط البيئية إلجمالي عينة الدراسة )اإلناث، الذكور(

 البيئية مقياس الضغوط
 

 إلضطرابات السيكوسوماتيةا مقياس

معامل ارتباط 
بيرسون 

التلوث 
الضوضاء 

االزدحام 
بيئة العمل 

إجمالي  
س

المقيا
 

 الجهاز الهضمى

معامل إرتباط 
بيرسون 

 

0.260
)**(

 

0.326
)**(

 

0.348
)**(

 

0.312
)**(

 

0.403
)**(

 

الداللة 
المعنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 

 الجهاز التنفسى

معامل إرتباط
 

بيرسون 
 

0.294
)**(

 

0.325
)**(

 

0.361
)**(

 

0.332
)**(

 

0.425
)**(

 

الداللة 
المعنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
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 :(11جدول )تابع 
 البيئية مقياس الضغوط

 
 اإلضطرابات السيكوسوماتية مقياس

معامل ارتباط 
بيرسون 

التلوث 
الضوضاء 

االزدحام 
بيئة العمل 

إجمالي  
س

المقيا
 

 الدورى  الجهاز

معامل إرتباط 
بيرسون 

 

0.272
)**(

 

0.343
)**(

 

0.285
)**(

 

0.361
)**(

 

0.423
)**(

 

الداللة 
المعنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 

 الجهاز العصبى

معامل إرتباط 
بيرسون 

 

0.286
)**(

 

0.335
)**(

 

0.360
)**(

 

0.309
)**(

 

0.328
)**(

 

الداللة 
المعنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 

 الجهاز العضلى والهيكلى

معامل إرتباط 
بيرسون 

 

0.230
)**(

 

0.298
)**(

 

0.297
)**(

 

0.313
)**(

 

0.365
)**(

 

الداللة 
المعنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 

 الجهاز التناسلي والبولى

معامل إرتباط 
بيرسون 

 

0.250
)**(

 

0.219
)**(

 

0.244
)**(

 

0.271
)**(

 

0.302
)**(

 

المالداللة 
عنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
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 :(11جدول )تابع 
 البيئية مقياس الضغوط

 
 اإلضطرابات السيكوسوماتية مقياس

معامل ارتباط 
بيرسون 

التلوث 
الضوضاء 

االزدحام 
بيئة العمل 

إجمالي  
س

المقيا
 

 الجلد

معامل إرتباط 
بيرسون 

 

0.285
)**(

 

0.296
)**(

 

0.318
)**(

 

0.354
)**(

 

0.403
)**(

 

الداللة 
المعنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 

 الغدد والهرمونات

معامل إرتباط 
بيرسون 

 

0.280
)**(

 

0.300
)**(

 

0.250
)**(

 

0.360
)**(

 

0.330
)**(

 

الداللة 
المعنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 

 إجمالى المقياس

معامل إرتباط 
بيرسون 

 

0.298
)**(

 

0.346
)**(

 

0.358
)**(

 

0.378
)**(

 

0.444
)**(

 

الداللة 
المعنوية

 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 

من الجدول السابق يتضح وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين 
يم قالضغوط البيئية واإلضطرابات السيكوسوماتية لدى العاملين )األناث، الذكور( حيث بلغت 

( وذلك لجميع أبعاد الضغوط البيئية 0.001ة )الداللة المعنوية دالة عند مستوى معنوي
لما كوإجمالي اإلضطرابات السيكوسوماتية. إذ إنه: كلما زادت الضغوط البيئية لدى العاملين 

 زادت اإلضطرابات السيكوسوماتية.
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 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من:
 (Burke, Green: 1991): رابا والتى إستهدفت معرفة األثار المختلفة لإلضط

 السيكوسوماتية ومعرفة العالقة بين أساليب المواجهة وضغوط العمل واآلثار المختلفة
ثار لإلضطرابات السيكوسوماتية، ومعرفة العالقة بين أساليب المواجهة وضغوط العمل واآل

 المختلفة لإلضطرابات السيكوسوماتية، وأسفرت عن وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا
 إناث، ذكور(.لدى العاملين )

  ،والتى استهدفت التعرف على مدى تأثير تلوث  :(1988)محمد عزيز حسين سليمان
ن البيئة على العاملين، وأسفرت عن وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بي

 التلوث وصحة العاملين. 
 ا ببعض والتى إستهدفت دراسة الضغوط النفسية وعالقته :(2002زيد،  )نبيلة أمين أبو

اإلضطرابات السيكوسوماتية لدى شرائح من العاملين فى بعض المهن المختلفة وأسفرت 
 غوط واإلضطرابات السيكوسوماتية. عن وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الض

 :سـةج الدراأهــم نتائ
( ذات داللة 0.001توجد فروق بين العينة الكلية للذكور، والعينة الكلية لإلناث ) (1)

ند وجميعها دالة إحصائيًا ع؛ مقياس االضطرابات السيكوسوماتية على كاًل من: إحصائية
 مقياس الضغوط البيئيةو ( لصالح العينة الكلية للذكور. 0.01مستوى داللة أعلى من )

لصالح  البعد الثالث وهو: )االزدحام(؛ و البعد الثانى وهو: )الضوضاء( فى كل من:
 (0.001د مستوى داللة )وجميعها دالة إحصائيًا عن ؛اإلناث

توجد عالقة إرتباطية موجبة بين كل من: اإلضطرابات السيكوسوماتية والضغوط البيئية  (2)
لدى العاملين اإلناث حيث أن العالقة اإلرتباطية الموجبة دالة عند مستوى داللة 
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إذ أنه: كلما زادت الضغوط البيئية على العاملين كلما زادت اإلضطرابات  (.0.001)
 وسوماتية. السيك

ة توجد عالقة إرتباطية موجبة بين كل من: اإلضطرابات السيكوسوماتية والضغوط البيئي (3)
لدى العاملين الذكور حيث أن العالقة اإلرتباطية الموجبة دالة عند مستوى داللة 

إذ أنه: كلما زادت الضغوط البيئية على العاملين كلما زادت اإلضطرابات . (0.001)
 السيكوسوماتية. 

ة توجد عالقة إرتباطية موجبة بين كل من: اإلضطرابات السيكوسوماتية والضغوط البيئي (4)
ة لموجبالدى العاملين الذكور واإلناث إلجمالي عينة الدراسة. حيث أن العالقة اإلرتباطية 

لما كإذ أنه: كلما زادت الضغوط البيئية على العاملين . (0.001دالة عند مستوى داللة )
 ات السيكوسوماتية.زادت اإلضطراب

 

 توصياتال
 .قيام وزارة البيئة بتركيب محطات لرصد ملوثات الهواء فى مختلف محافظات الجمهورية 
  .سن التشريعات لمحاسبة المسئول من مالكي السيارات عن تلوث الهواء أو الضوضاء 
 أو إحالل األتوبيسات والسيارات المستهلكة وغيرها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي 

 الكهرباء والعمل على إنتشارها ضمن أسطول النقل العام. 
  .إعادة تدوير النفايات بداًل من رميها فى األنهار أو على األرض 
  لوث تإيجاد اآلليات والوسائل المنابة لمراقبة الصناعات التي تزيد من اإلنبعاثات التى

 الهواء. 
 للبيئة األقل من حيث معدالت  تشجيع اإلتجاه الحديث فى صناعة السيارات الصديقة

 اإلنبعاثات. 
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  طاقة إستخدام الطاقة المتجددة وهى الناتجة من الموارد الطبيعية مثل: الطاقة الشمسية و
 الرياح وطاقة المياه حيث إنها ال تلوث البيئة وإقتصادية فى االنتاج. 

  ن المدن للحد مزيادة المساحات الخضراء لتنقية الهواء الالزم للكائنات الحية وتشجير
 التلوث البيئي.

 

 مراجعال
(: التلوث البيئي وعالقته بالضغوط واإلضطرابات النفسية 2007إيهاب موسى شرقاوى )

والبحوث  رسالة ماجستير، معهد الدراسات .بين الجنسين( )دراسة مقارنة
 البيئية، جامعة عين شمس

ية عربكيفية مواجهتها، الدار ال(: تلوث البيئة السلوكيات الخاطئة و 2002) حسن أحمد شحاته
 للطباعة والنشر، المهندسين

الجامعى  (: الصحة النفسية والتوافق، األسكندرية، المكتب1998رمضان محمد القذافى )
 الحديث، الطبعة الثالثة

، مكتبة النهضة المصرية، (: األمراض السيكوسوماتية )النفس جسمية(2002زينب شقير )
 القاهرة

رسالة ماجستير،  .(: مفهوم الذات لدى مرضى الجلد السيكوسوماتية2001سحر على طه )
 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس معهد الدراسات

قتها (: الضغوط البيئية لألم العاملة فى المجال الصناعي وعال2010سمر السيد أحمد )
، ةلبيئيرسالة ماجستير، معهد الدراسات والبحوث ا .بصحتها النفسية واإلنجابية

 جامعة عين شمس
(: إدارة ضغوط العمل، ندوة ضغوط العمل والصراعات وورشة عمل 2006عادل محمد زايد )

 لمنظمة العربية للتنمية اإلداريةالتعامل مع ضغوط العمل، ا
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(: التعامل مع الضغوط، البرنامج التدريبى، مركز إشراق 2010عادل محمد مدنى )
 ةلإلستشارات والتدريب، القاهر 

ية، (: اإلضطرابات النفسجسمية، دار الراتب الجامع2000رحمن محمد العيسوى )عبد ال
 الطبعة األولى، بيروت، لبنان

لى، (: تلوث البيئة ثمن المدنيه، الطبعه األو 1992) ين درويش، وآخرون على زين العابد
 القاهرة، المكتبة األكاديمية

لسيكوسوماتية والعمليات (: مكونات العالقة بين األعراض ا2007لميس عاطف جودة )
ر، المعرفية فى الصورة الرابعة الختبار بينيه لدى المراهقين فى الريف والحض

 ير، كلية اآلداب، جامعة عين شمسرسالة ماجست
 مكتبة األنتجلو المصرية،(: مشكالت البيئة المعاصرة، 1998) محمد عبد الرحمن الشرنوبى

 القاهرة
دراسة مقارنة فى األمراض السيكوسوماتية والتوجه (: 2007مرفت حبيب عبد السالم، )

ية تير، كلالزمانى بين المسنين بدور الرعاية والمقيمين مع ذويهم، رسالة ماجس
 اآلداب، جامعة عين شمس

(: بعض المتغيرات االجتماعية والنفسية فى بيئة العمل 2012مروة عبد الحميد إبراهيم )
، رسالة ماجستير .سائقى النقل الثقيل وسوماتية لدىوعالقتها باألمراض السيك

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس معهد الدراسات
 .املةلسيكوسوماتية لدى المرأة الع(: الضغوط البيئية واالضطرابات ا2005مها خليل إبراهيم )

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس رسالة ماجستير، معهد الدراسات
أة ة األداء الوظيفى للمر (: عالقة ضغوط العمل بفاعلي2003نانيس عبد الحافظ عبد الوهاب )

  تير، كلية التجارة جامعة عين شمسرسالة ماجس .العاملة
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ABSTRACT 

This study aims to identify the environmental pressures and their 

impact on the person psychologically and physically, which leads to 

psychosomatic disorders. Environmental stresses and psychosomatic 

disorders, as well as verifying the existence of differences between 

males and females and their affliction with psychosomatic disorders as 

a result of their exposure to environmental stresses. The study is based 

on the comparative correlative descriptive method using the social 

survey method by sample. The researcher also prepared and designed 

the study tools, which are: Psychosomatic disorders scale; and 

Environmental pressure scale. The study was conducted on a random 

sample of (200) workers studying or having basic courses for each of 

the specialist, technician, members of the occupational safety and health 

committees of the Institute of Occupational Safety and Health 
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implemented inside or outside the institute and according to the specific 

implementation headquarters, whether it was (companies, banks, hotels 

Hospitals, schools....). The study sample was distributed according to: 

(gender, age, educational qualification) as follows: A sample of 

graduate qualifications less than (40) years old, a sample of graduate 

qualifications above (40) years old, a sample of intermediate 

qualifications less than (40) years old, and a sample of intermediate 

qualifications over (40) years old for males and females separately. 

The study reached several results, the most important of which 

were: There is a positive correlation between psychosomatic disorders 

and environmental stress among female workers, as there is a positive 

and significant correlation coefficient at the level of significance 

(0.001) . There is a positive correlation between psychosomatic 

disorders and environmental stress among male workers, as there is a 

positive and significant correlation coefficient at the level of 

significance (0.001). There is a positive correlation between 

psychosomatic disorders and environmental stresses for male and 

female workers for the total sample of the study, where there is a 

positive and significant correlation coefficient at the level of 

significance (0.001). As the greater the environmental pressures on the 

workers, the greater the disturbances. 

The study recommends the use of renewable energy, which is the 

result of natural resources such as: solar energy, wind energy and water 

energy, as it does not pollute the environment and is economical in 

production, as well as increasing green spaces to purify the air 

necessary for living organisms and afforestation of cities to reduce 

environmental pollution. 


