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طة  لجلاعي وتحسن حاالت اأثر العالقة بين الدعم النفسي االجتم
 يةدراسة ميدانية مق ارنة بين بيئية ريفية وحضر  -  الدماغية

 
 (3)ريم أحمد إبراهيم -(2)هدى عبد المؤمن السيد -(1)محمود عمر أبو العزم

 (4)أحمد عصمت شومان
ة، ( كلية التربي2 معة عين شمسدراسات عليا، كلية الدراسات والبحوث البيئية، جا طالب( 1

كلية الطب، جامعة عين ( 4( كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان 3جامعة عين شمس 
 شمس

 

 الُمستَخَلصُ 
هدفت الدراسة إلى إثبات أثر الدعم النفسي االجتماعي على تحسن حاالت الجلطة 

المنهج  المرضى . الدماغية وهل تختلف باختالف البيئة المحيطة التي يعيش بها هؤالء
حالة من  18المستخدم في الدراسة هو منهج دراسة الحالة وقد تكونت عينة الدراسة من 

سنة في بيئتي الريف والحضر  60:  40مرضى الجلطات الدماغية تتراوح أعمارهم من 
جاءت العينة متنوعة في جمعها بين الذكور واإلناث ومن األدوات المستخدمة في الدراسة 

نفسي وقد توصلت نتائج الدراسة إلى تأثير الدعم ال ة المتعمقة، المالحظة المنتظمة.المقابل
االجتماعي على تحسن حاالت الجلطة الدماغية في كل من الذكور واإلناث وأن كل الذين 

ية يتعرضون إلى دعم نفسي اجتماعي يتحسن حالتهم سواء في البيئة الحضرية أو البيئة الريف
 الذكور واإلناث.  وفي كل من الجنسين
ره بإجراء المزيد من الدراسات حول أهمية الدعم النفسي االجتماعي ودو  وتوصي الدراسة

ليس  الكبير في عالج مرضى ) األمراض المزمنة ( وااللتفات إلى النظرة التكاملية في العالج
 ا.االعتماد على الجانب الطبي فقط بل األفضل االتجاه في العالج الطبي والنفسي مع  

ج االهتمام بالجانب النفسي في المستشفيات وتدريب األخصائيين النفسيين على العال -
 النفسي جنب ا إلى جانب العالج الطبي.

 ي.االهتمام بالنموذج الحديث في العالج بالنظرة للعالج النفسي بجانب العالج الطب -
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توفير مناخ نفسي  تدريب األسرة على كيفية التعامل مع مرضى الجلطة الدماغية في -
 واجتماعي إيجابي من خالل تعلم سلوكيات كيفية التعامل مع هؤالء المرضى.

 
 مقدمة  

٪ 20 على الجلطة الدماغية هي السبب الثاني المؤدي للموت في العالم فهي تؤثر تعد
عام وتحصي مصر سنوي ا ما أشار إليه  65 عن تقريبا في األشخاص الذين يزيد عمرهم

ألف،  70ألف حالة سنويا، يتوفى منهم  300تقريبا  م2019سنة  واإلحصاء ئةللتعبالجهاز 
ويظل عدد كبير من باقي المرضى يعانون من إعاقة في عموم الجسم أو بعض أجزاء منه 

لي مثل اإلعاقة الحركية وصعوبة في الكالم واعوجاج في الفم وثقل في اليد، والقدم وبالتا
حتياجات الخاصة يحتاجون إلى رعاية وتأهيل ومساندة، يصبح هؤالء المصابين من ذوي اال

عمر ربما أكثر ممن لهم إعاقة منذ الصغر، وولدوا بها ألنهم تعودوا عليها وكلما مر بهم ال
 احاولوا أن يتأقلموا مع وضعهم، أما حاالت كبار السن فهم األصعب في التقبل حيث كانو 

ن سدية محوال كامال، فتغيرت صفاتهم النفسية والجوفجأة أصيبوا بهذه اإلعاقة وتحولوا تعاديين 
أثرت  الجسم والحالة المزاجية التيبيوكيميائية آثار الجلطة الدماغية التي حدثت تغيرات في 

نفسي ا واجتماعي ا على الشخص المصاب وأسرته وبالتالي يحدث صعوبة في تقبل عالجهم 
الكشف عن العوامل إلى الدراسات الدوائي أو الحركي أو العالقات االجتماعية وتشير 

 ة( على أن المساندة النفسيJ. Dravierالمساعدة لتقبل العالج فيؤكد )جمس دريفر( )
للمريض تعتبر ضرورة عالجية وأن مساندته نفسيا واجتماعيا تؤدى إلى تقبل  ةاالجتماعي

 (2018)هاني عارف:  الحياة. يوضعه وعالجه وتدعيم أمله ف
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بركمان وسيمس ( أنه شبكة العالقات االجتماعيه التى يمكن أن  كما كشفت دراسات )
تدعم المريض تساهم بقدر كبير فى عالجه وتعزز من مراحل شفائه من مرضه.) محمد 

 (.1996بيومي خليل، 
ومن هنا تظهر أهمية الدعم النفسي االجتماعي وأثره اإليجاب على المخ والجسم في 

 لدماغية.ا تعزيز مراحل شفاء مرضى الجلطات
فاالكتئاب هنا يظهر كعرض مصاحب لبعض األمراض العضوية عامة والجلطة 
الدماغية خاصة مما يقف عائق ا أمام تماثل المريض للشفاء واستمرارهم في العالج الدوائي وهذا 
ما يدعو إلى ضرورة تدخل العالج النفسي واالجتماعي بالتوازن مع العالج الدوائي ويعتبر 

االجتماعي أحد الوسائل البالغة األهمية التي يمكن أن يقدمها المعالج النفسي الدعم النفسي 
والفزيقي )الحركي( واألسرة الشخص المريض والمحيطين به للتخفيف من حدة االكتئاب التي 
يعاني منه، فالدعم النفسي االجتماعي بمختلف أنواعه المادية، والمعنوية، التوجيهية، لها أثر 

لى صحة المريض أمام التماثل للشفاء، كما لها دور مهم في التخفيف من كبير وإيجابي ع
األعراض االكتئابية ، كما أكدت دراسة التأثير اإليجابي للدعم النفسي االجتماعي على فاعلية 
الجهاز المناعي وزيادة نشاطه، و اعتبر البعض أن الدعم النفسي االجتماعي هو بمثابة لقاح 

لعضوية حيث يسمح بتنمية العالقات االجتماعية الطيبة بين األفراد للوقاية من األمراض ا
وبالتالي االبتعاد عن مشاعر الوحدة والعزلة، وكذلك تنمية مشاعر التفاؤل والسعادة التي يمكن 
اعتبارها بمثابة مؤشرات إيجابية على الصحة الجسمية للفرد، ومنه يمكننا اعتبار الفرد وحدة 

جانبها النفسي عن البيولوجي، فصحة الجانب البيولوجي تعني متكاملة ال يمكن فصل 
بالضرورة صحة الجانب النفسي، حيث إن العالقة بين الجسم والنفس عالقة تأثير متبادل، 
فالنفس تؤثر على الجسم والجسم يؤثر على النفس، فال توجد صحة الجسم في معزل عن 

ذه العالقة القوية بين النفسي والجسم النفس، وال صحة النفس في معزلة عن صحة الجسم، وه
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تجعل من الصعب الفصل بين متطلبات كل من الصحة النفسية والصحة الجسمية، فما ينمي 
 ( . 2000الجسم ينمي النفس، وما يضعف الجسم يضعف النفس )مرسي كمال إبراهيم. 

 اإلنسانوأمام تطور مجال العلوم الطبية اكتشف العديد من الباحثين والمهتمين بصحة 
ي ر الذوجود عالقة سارية بين حالته االنفعالية وبين قابليته لألمراض ، فالحظوا األثر الكبي

تخلفه األحداث الضاغطة والتجارب العاطفية على الصحة الجسدية، حيث وجدوا أن هناك 
 مجموعة من االضطرابات العضوية ذات منشأ نفسي ويحتاج األفراد المصابين بها إلى ترافق

رة األخي من العالج النفسي والعالج الدوائي للشفاء. ولعل أهم ما تم التوصل إليه في اآلونةكل 
ربط من تطورات ومن تقدم هو اكتشاف المسالك الدقيقة والتشعبات البيولوجية الكثيرة التي ت
ظام الدماغ بوسائل دفاعات الجسم وميكانزماته التنظيمية، وعن طريق هذه المسالك ، فإن الن

رض يمكنه أن يف –الدماغ  –بيولوجي المتضمن في توجيهه أفكارنا وانفعاالتنا وسلوكياتنا ال
ا على النظام البيولوجي الذي يحمي الجسم من عدد كبير من ألوان األمراض  تأثير ا نافع 

 (.2001وأشكالها؟ أي جهاز المناعة ) مارتن، بول 
 

 مشكلة الدراسة
طورة التي قد تؤدي إلى الموت وفي حالة النجاة الجلطة الدماغية هي مرض شديدة الخ

من الجلطة الدماغية تترك آثار سلبية خطيرة ، المشكالت النفسية واالجتماعية في كافة 
المجاالت التي يتواجد معها من أصيب بهذا المرض فالمرض ليس ظاهرة بيولوجية فقط بل 

ا بأداء أدوراهم هو ظاهرة اجتماعية، فالمجتمع اإلنساني ال يتطور طبيعي ا  ما لم يقم أفراده جميع 
االجتماعية في كل األوقات. فإذا تعرض أحدهم لمرض من األمراض أصبح دوره االجتماعي 
مهمال  ألنه ال يستطيع القيام بتأدية ذلك الدور المخاطب به اجتماعي ا. والنتيجة إما أن يحال 

بقى شاغر ا دون شاغل يشغله. وهذا ذلك الدور إلى فرد سليم من الناحية الصحية، وإما أن ي
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التبادل في األدوار االجتماعية يؤدي إلى ضغوط ويولد اضطراب ضد الحركة الطبيعية للنظام 
واالجتماعية على الجهاز  االجتماعي. وفي إطار العالقة بين آليات تأثير العوامل النفسية

تبر االكتئاب من اآلثار العصبي والنظام المناعي وطرق التفاعل بين هذه التنظيمات. ويع
الناتجة عن الجلطة الدماغية وهو من االضطرابات النفسية التي تؤثر على وظائف الخاليا 
ا على هرمون السيروتونين والدوبامين بالمخ هذه الهرمونات  العصبية وكذلك يؤثر أيض 

 مسئولين عن الحالة المزاجية للجسم.
 عم االجتماعي المدرك والرضا عن الحياةوتتوزع قيم كل من االستجابة المناعية والد

 توزيعا اعتداليا لدى مرضى السرطان.
رجة كما توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائي ا بين درجة االستجابة المناعية ود

 الدعم االجتماعي ودرجة الدعم االجتماعي المدرك لدى مرضى السرطان.
ا توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحص درجة و ائي ا بين درجة االستجابة المناعية أيض 

 الرضا عن الحياة لدى مرضى السرطان.
درجة وتوجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائي ا بين درجة الدعم االجتماعي المدرك و 

 م(.2013الرضا عن الحياة لدى مرضى السرطان. )قنون خميسه ،
 

 الدراسة  أسئلة
 جتماعي ، وتحسن حاالت الجلطة الدماغية؟ما العالقة بين الدعم النفسي اال 
  ما العالقة بين العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وتحسن حاالت الجلطة

 الدماغية بين الذكور واإلناث.
  ما العالقة بين العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وتحسن حاالت الجلطة

 الدماغية لكل من الريف والحضر.
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 نفسي االجتماعي على الدماغ خاصة ، والجسم عامة؟ما أسلوب عمل الدعم ال 
 ما دور األسرة في التخفيف من أعراض الجلطة الدماغية لدى المصابين؟ 
 ما المشكالت االجتماعية والنفسية التي يتعرض لها مرضى الجلطة الدماغية؟ 
 ما التوعية التي تقدم لمريض الجلطة الدماغية؟ 

 أهداف الدراسة
 قيق األهداف اآلتية:تهدف الدراسة إلى تح

  تحسن حاالت الجلطة الدماغية و التحقق من وجود عالقة بين الدعم النفسي االجتماعي
ياضي تحسن الذاكرة، الحركة، العالقة مع األسرة وتقبل العالج الدوائي والر كما يتضح في 

 )الفيزيائي(.
 ئاب.الكشف عن دور األسرة في التخفيف من أعراض الجلطة الدماغية مثل االكت 
  الكشف عن الفروق بين الدعم النفسي االجتماعي لمرضى الجلطة الدماغية بين الريف

 والحضر.
  الكشف عن الفروق بين الدعم النفسي االجتماعي لمرضى الجلطة الدماغية بين والذكور

 واإلناث.
 

 أهمية الدراسة
 :األهمية النظرية 

تراث ات الدماغية احتياجه إلى التمثل دراسة العوامل االجتماعية والنفسية لمرضى الجلط
المعنى بالصحة والمرض، وخاصة أن هذه الدراسة تدخل في مجال التخصصات البيئية 

 االجتماعية النفسية.
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تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه العوامل النفسية واالجتماعية في مجال الصحة 
نفسي سي والمتمثل في الدعم الالجسمية، أو باألحرى طبيعة العالقة القائمة بين الجانب النف

االجتماعي باعتبارها عامل إيجابي لصحة الجسم والجانب العضوي الذي مثلناه في الجلطة 
الدماغية )الدماغ( وذلك من خالل الدعم النفسي االجتماعي مع تحسين خاليا الدماغ 

 والهورمونات المسئولة على الحالة المزاجية.
نفسية في اإلصابة باألمراض العضوية، أو باألحرى تسليط الضوء على دور العوامل ال

 في طبيعة العالقة القائمة بين الجانب النفسي والجانب العضوي لدى الفرد، حيث إن هناك
نحن عوامل نفسية باستطاعتها التأثير على الصحة الجسمية للفرد إما بالسلب أو باإليجاب، و 

لى عمل النفسي واالجتماعي له دور إيجابي حاولنا بدورنا من خالل هذه الدراسة اختيار العا
 الصحة الجسمية والدماغ وذلك يساعد في تحسن حاالت الجلطة الدماغية.

ى كما حاولنا إظهار هذا الدور من خالل العالقة مع خاليا المخ وهورمونات المخ لد -
رته المرضى التي تتحكم في قابلية العالج الدوائي والحركي ونفسية المريض وتنشيط ذاك

 وعالقاته االجتماعية.
مريض تتمثل في تأثير اإلصابة بالجلطة الدماغية على حياة ال ب( األهمية التطبيقية:

رد فالمجتمع وتحميله دوره على عاتق  ودوره في المجتمع وعلى حياة األسرة وفقد دوره في
 آخر مما يسبب إرباك في الحياة األسرية.

هم بالجلطة الدماغية( من المجتمع وحث التكفل ب دعوى لاللتفات بهذه الفئة )المصابين
 خاصة )أفراد األسرة(.

 المعاناة الجسمية والنفسية الشديدة التي يعانيها مرضى األمراض العضوية والنفسية
 جسدي ا بشكل عام وأمراض الجلطة الدماغية بشكل خاص.
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 مف اهيم الدراسة
 :شتمل يعم المادي والمعنوي الذى الدعم النفسي االجتماعي. كل الد التعريف اإلجرائي

وانشاء برامج توعيه لكل من المريض  على تذليل العقبات التى تعرقل عملية الشفاء
 وأسرته.

  يعتبر الدعم االجتماعي من ضمن المتغيراتاالجتماعي: النفسي تعريف الدعم 
 اريفم تعالتي يختلف الباحثون حول تعريفهـا وفقا لتوجهاتهم النظرية، وفيما يلي نذكر أه

 الدعم االجتماعي. 
ن تعريف مرسي كمال إبراهيم: الدعم االجتماعي يقصد به مساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسا

في مواقف يحتاج فيها إلى المساعدة والمؤازرة سواء كانت مواقف سارة )نجاح وتفوق( أو 
أفراحه مواقف ضرا ) فشل وتأزم ( فاإلنسان يحتاج في المواقف السارة إلى من يشاركه 

ور ة وسر وسعادته بالنجاح، ويشعره باالستحسان والتقدير لهذا النجاح والتوفيق، فيزداد به سعاد
واقف ويحتاج في المواقف الضارة إلى من يواسيه ويخفف عنه آالم اإلحباط، ويأخذ بيده في الم

ه يساعدوالعوائق والصعوبات، ويلتمس له عذرا في األخطاء، ويشاركه األحزان في المصائب، و 
 في الشدائد، ويشد أزره في األزمات والنكبات، ويشجعه على التحمل والصبر واالحتساب في

هذه المواقف، فيتخلص الشخص من مشاعر الجزع واليأس والسخط والحزن والخوف والغضب 
و والظلم قبل أن تؤذيه نفسي ا وجسمي ا ويحمي نفسه من أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة. أ

 قصيرة وتختفي قبل أن تضعف أجهزة المناعة النفسية والجسمية عند المصدوم أوتظهر لمدة 
 (.2000المبتلى )مرسي كمال إبراهيم، 

( " الدعم االجتماعي هو مصدر للمقاومة والمواجهة اإليجابية Smithتعريف سميث )
ض يتعر  الذي يقدم للفرد من المحيطين به الستخدامه في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة التي

 (.kara university, tur key,  2011) لها في حياته "
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 :الجلطة الدماغية 
 لدمتحدث الجلطة الدماغية أو الحادثة الدماغية الوعائية عند وجود انسداد في أوعية ا

تة )السكتة الدماغية اإلقفارية ( أو عندما يحدث تمزق لألوعية الدموية في الدماغ ) السك
دة ئية الحاأو الحادثة الدماغية الوعا –وعادة ما يشار إلى السكتة الدماغية الدماغية الترقيه ( 

 على أنها تضاهي النوبة القلبية بالنسبة إلى الدماغ. –
 (: 4.3وقد تتضمن العالمات المنذرة بحدوث السكتة الدماغية ما يلي ) 

 ي جانب حذر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، وغالب ا ما يحدث ذلك ف
 واحد من الجسم؟

 التخليط المفاجئ وصعوبة في الكالم أو الفهم؟ 
 صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين؟ 
 الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن أو القدرة على التنسيق؟ صعوبة في المشي أو 
 .صداع شديد بدون سبب ظاهر 

من الدماغ ومدى االنسداد. وتتوقف وخامة السكتة الدماغية على الموضع المتضرر 
وتنطوي السكتة الدماغية على قدر كبير من مخاطر الوفاة وقدر أكبر من مخاطر اإلصابة 

ن لناجيبالعجز. فقد يصاب الناجون منها بفقدان البصر أو النطق أو الشلل. وبالفعل فإن ثلثي ا
ة مساعدة في مزاوليعانون من مشكالت جسمانية أو نفسية أو سلوكية كبيرة ويحتاجون إلى ال

  (Mackay jet,Ital. 2004األنشطة اليومية. )
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 الدراسات السابقة
: الدراسات العربية:  أوالا

 ( 2008دراسة هويدا شكري عبدالعال ) 
كتئاب الدماغية وشدة اال العوامل المساهمة في حدوث اكتئاب ما بعد الجلطة موضوع الدراسة:

 رعاية.ياة وكذلك العالقة بين االكتئاب والقائم على الجودة وكفاءة الح وتأثير االكتئاب على
ب الكتئاأظهرت نتائج الدراسة ارتباطا واضحا بين اإلصابات األمامية وحدوث ا نتائج الدراسة:

 كما وجد أن اإلصابة بالنصف األيسر من المخ تزيد من شدة االكتئاب.
حدوث المرض تزيد ومن الجدير بالذكر أن تعرض المريض لضغوط نفسية شديدة قبل 

من مرضى االكتئاب تعرضوا لهذه  %22فرصة حدوث االكتئاب وكذلك شدته حيث وجد أن 
 الضغوط. كما أظهرت النتائج ارتباطا واضحا بين انخفاض جودة الحياة وحدوث االكتئاب.

من مرضى االكتئاب يعانون من ضعف شديد في األداء  %73أظهرت الدراسة وجود 
ث لحياتية اليومية. )هويدا شكري عبدالعال. العوامل المساهمة في حدو الوظيفي واألنشطة ا

 (2008اكتئاب ما بعد الجلطة الدماغية، مركز النظم للدراسات وخدمات البحث العلمي، 
 (2008دراسة كردي )

شل المساندة االجتماعية وعالقتها بإرادة الحياة لدى عينة من مرضى الف موضوع الدراسة:
ا ومريضة من مرض الفشل الكلوي الخاضعين 40عينة الدراسة من )الكلوي، وتكونت  ( مريض 

ا  لغسيل الكلي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة الطائف، واشتملت أيض 
( فرد من األصحاء من كال الجنسين، واستخدمت الة 40الدراسة على عينة مكونة من )

 مقياس من إعدادها ومقياس إرادة الحياة.
كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائي ا بين  ج الدراسة:نتائ

المساندة االجتماعية وإرادة الحياة، كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين 
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متوسطي درجات مرض الفشل الكلوي واألصحاء في كل من المساندة االجتماعية وإرادة الحياة 
، المساندة االجتماعية وإرادة الحياة لدى  2008لح األصحاء. )سميرة ، كردي،. كانت لصا

عينة من مرضى الفشل الكلوي وفاعلية برنامج اإلرشاد األسري. دراسات عربية في علم 
(: التدخل المهني للخدمة 2010( )عامر. محمد السيد أبوالمجد )538 – 453 (3) 7النفس، 

حل المشكلة لتنمية المساندة االجتماعية للمرضى بأمراض مزمنة، االجتماعية باستخدام نموذج 
دراسة مطبقة على عينة من المرضى المستفيدين من مؤسسة عادل بركات الخيرية. مجلة 

جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، ع  –دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 (.4، ج38

موضوع الدراسة: االستجابة : باتنة امعة الحاج لخضر( ج2013دراسة قنون خميسه )
ت المناعية وعالقتها بالدعم االجتماعي المدرك والرضا عن الحياة لدى مرضى السرطان تكون

ا بالسرطان منهم )60عينة الدراسة من )  ( إناث، تراوحت أعمارهم35( ذكور، و )25( مريض 
ات ثقافية واجتماعية مختلفة، وقد سنة، ذو مستوي 37.4سنة بمتوسط عمر  76،  21بين 

 أجريت هذه الدراسة بالمستشفى الجامعي، مركز مكافحة السرطان لوالية باتنة.
 كشفت نتائج الدراسة:: نتائج الدراسة

 وزيعاتتوزع قيم كل من االستجابة المناعية والدعم االجتماعي المدرك والرضا عن الحياة ت 
 اعتداليا لدى مرضى السرطان.

 لدعم قة ارتباطية إيجابية دالة إحصائي ا بين درجة االستجابة المناعية ودرجة اتوجد عال
 االجتماعي ودرجة الدعم االجتماعي المدرك لدى مرضى السرطان.

 لرضا توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائي ا بين درجة االستجابة المناعية ودرجة ا
 عن الحياة لدى مرضى السرطان.
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 جة اطية إيجابية دالة إحصائي ا بين درجة الدعم االجتماعي المدرك ودر توجد عالقة ارتب
 الرضا عن الحياة لدى مرضى السرطان.

 ل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في معدل االستجابة المناعية ودرجة ك
 من الدعم االجتماعي المدرك والرضا عن الحياة لدى مرضى السرطان.

  متزوج( في معدل  –داللة إحصائية حسب الحالة االجتماعية )أعزب ال توجد فروق ذات
االستجابة المناعية ودرجة كل من الدعم االجتماعي المدرك والرضا عن الحياة لدى 

م( الدعم االجتماعي المدرك وعالقته باالكتئاب، 2013مرضى السرطان. )قنون خميسه )
 ، جامعة بسكره، الجزائر(. دراسة تطبيقية لنيل درجة الماجستير في علم النفس

 ( 2015دراسة ) شحاته، 
في  تحديد مستوى المساندة االجتماعية التي تقدم لمرضى األمراض المزمنة موضوع الدراسة:

( مفرده من المرضى 176حالة اإلصابة بالمرض، وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها )
( من مرضى القلب، 80ن، و)( من مرضى السرطا 125المصابين بأمراض مزمنة، منهم ) 

( 2015( من مرضى السكر. )شحاته فوزي محمد )42( ممن لديهم فشل كلوى )48و)
ر، المساندة االجتماعية في حالة أزمة اإلصابة بالمرض المزمن، المؤتمر العلمي الرابع عش

 التنمية البشرية وتحديث مصر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة فرع الفيوم(.
ر كشفت نتائج الدراسة عن وجود مستوى مرتفع من األزمة لدى المرضى، إث تائج الدراسة:ن

إصابتهم بالمرض المزمن، كما بينت مستوى المساندة االجتماعية لدى مرضى األمراض 
ة المزمنة في حالة اإلصابة بالمرض قد جاء بدرجة منخفضة، وأن هناك عالقة ارتباطية عكسي

 توى المساندة االجتماعية المقدمة وبين مستوى أزمة اإلصابة.دالة إحصائي ا بين مس
 ( 2019دراسة إبراهيم )

 دي.تأثير المساندة االجتماعية على اآلالم لدى عينة من مرضى سرطان الثموضوع الدراسة: 
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تفع لما ار كوجود عالقة ارتباطية سالبة بين المساندة االجتماعية واأللم بمعنى نتائج الدراسة: 
 دة االجتماعية كلما انخفض مستوى الشعور باأللم.المسان

ذكور عدم وجود فروق للحاجة إلى المساندة االجتماعية وال الشعور باأللم لدى كال من ال
م لدى (: المساندة االجتماعية عالقتها باألل2017واإلناث. )إبراهيم، ماجدة السيد عبدهللا )

. 23ية، كلية التربية، جامعة حلوان. م عينة من مرضى السرطان، دراسات تربوية واجتماع
 (.1ع

 ثانياا: الدراسات األجنبية:
  .Brooks 2014)دراسة بروكس وآخرون ) 

 لمزمنةالمساندة االجتماعية ) متغير أساسي لتعزيز الصحة وإدارة األمراض اموضوع الدراسة: 
بب أعباء في المرضى ذوي األصول األسبانية ( حيث إن األمراض المزمنة يمكن أن تس

لك تجسدية ونفسية واجتماعية عديدة للمرضى وقد يكون المساندة االجتماعية دور ا في تخفيف 
 مريض. 46األعباء، وتم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من 

 نتائج الدراسة: 
من عينة الدراسة يرون إلى ضعف المساندة االجتماعية  %87توصلت نتائج الدراسة حوالي 

 ماعيةن أكثر أنواع المساندة هي العاطفية والمادية وأن وجود المساندة االجتفي حياتهم، وكا
 ساندةيقوي إرادة المريض وتتأثر االستجابة المناعية لألمراض المزمنة بما يقدم للمريض من م

 (.Brooks, Alyssa, et.Al 2014اجتماعية ونفسية. )
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  Pandey (2018) دراسة باندي:
وية في جماعات المساندة االجتماعية تساعد في التعامل مع : هل العضموضوع الدراسة

 األمراض المزمنة؟
 نتائج الدراسة:

ى إلى أن التفاؤل واستخدام استراتيجيات المواجهة أعلى في المرض توصلت نتائج الدراسة
 الذين كانوا أعضاء في جماعات المساندة االجتماعية مقارنة بمن اعتمدوا فقط على أسرهم

، وكذلك وجود مشاعر سلبية وتشاؤم لدى العينة غير المنضمين إلى جماعات وأصدقائهم
 المساندة، واستخدام التفاؤل كاستراتيجية للمواجهة للضغوط أكثر في حالة المرضى الذين

 (Pandey, et. 2018ينتمون إلى جماعات المساندة االجتماعية. )
ن في استراتيجيات المواجهة م جاءت هذه الدراسة لتحسن المتغيرات النفسية والمتمثلة

حيث النظرة اإليجابية والتفاؤل من خالل المتغيرات االجتماعية المتمثلة في المساندة 
 االجتماعية. 

 :Hettiarachchi and Abeysena( 2018دراسة هيتراشي وابيزانا )

ضى مر العالقة بين ضعف المساندة االجتماعية والمالية والضغوط النفسية لموضوع الدراسة: 
 الكلى المزمن.
م وجود عالقة عكسية بين زيادة المساندة االجتماعية والمالية واستخدا نتائج الدراسة:

 استراتيجيات المواجهة وبين الضغوط النفسية المرتبطة بالمرض.
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 اإلطار النظري للدراسة
: الدعم النفسي: اد لتوليد يشير كار إم إلى أنه يمكن استخدام الدعم النفسي لدى األفر  أوالا

الشعور بالمساعدة واالرتياح النفسي، وتقديم المساندة النفسية لهم، وتعديل بعض السلوكيات 
 ,Carrالشاذة، ودعم نقاط القوة لديهم، وتنمية القدرة على التكيف البناء مع أنفسهم وبيئتهم. 

Em ;1997)) 
ب م جوانالتدريب ودع عبدالستار إبراهيم إلى أن التركيز علىأشار  أساليب الدعم النفسي:

القوة في الشخصية ال يقل ذات أهمية عن مجرد التخلص من أعراض المرض واالضطراب لما 
يسهم به من تغيير وتطوير الشخصية، وتتعدد األساليب التي تساعد في الدعم النفسي وهي 

   م(2011)عبدالستار إبراهيم،  كاآلتي:
  ة ى إثار كن في مقابل تلك األفكار التي تعمل علبأفكار إيجابية: يم السلبياستبدال التفكير

االضطراب النفسي والفوضى وسوء التوافق أن نعمل على استبدالها بمعتقدات تحقق 
 ألصحابها النجاح والرضا.

 ثالث العادات السبع للسلوك الفعال: أي تكوين عادات سلوكية فعالة، والعادة نقطة التقاء 
يها المهارة ( وهذه العناصر الثالث يمكن التدريب علعناصر هي ) الرغبة ، والمعرفة ، و 

م هم ثوتعلمها، وتتمثل العادات السبع في )االستباقية أي المبادرة بالتحرك والنشاط، باأل
ذا إالمهم، فكر فيما فيه فائدة ومصلحة مشتركة للجميع، حاول أن تفهم أوال ليسهل فهمك 

عد آلخرين ومبدأ التعاون الخالق، كن مستأردت أن تتواصل مع من تعاملهم، التكاتف مع ا
 للتحدي، وتجديد النشاط(.

 قف التحاور اإليجابي مع الذات: التعرف على الحوارات الذاتية السلبية عند تذكر الموا
 الصادمة واستبدالها بالحوارات الشخصية اإليجابية.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  حمود عمر أبو العزمم
 

 2022مايو المجلد الحادي والخمسون، العدد الخامس، الجزء األول، 

 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 
 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني

 

150 

)محمود  إلى عدد من األساليب مستوحاه من القرآن الكريم وهي: ويشير محمود خليل
 .(21،  19م ص 2011خليل أبوالدف ،

  اك التوجيه المعرفي لتكوين الرؤية الصائبة لألحداث، وتصحيح األفكار الخاطئة، واإلدر
 الواقعي لألحداث، والتأكد أن الظروف تتغير وليست ثابتة.

  استحضار الصورة اإليجابية عن الذات، وتتمثل في معرفة متغيرات الشخصية اإليجابية
 تمثل وقاية وحصانة في مواجهة األحداث الضاغطة.التي 

 .تعزيز الثقة بالنفس 
 ي اإلرشاد إلى أنماط السلوك الفعال في مواجهة الظروف الضاغطة، واألساليب الفعالة ف

 مواجهة مصادر تهديد األمن النفسي.
 ة إظهار الرضا عن النماذج المتألقة في مواجهة الضغوط والمحن بدرجة عالية من الصالب

 النفسية.
 .استبعاد التجارب المتميزة في مواجهة المواقف الضاغطة ليقتدي بها 
 .تقديم اإلسناد العلمي اإلجرائي في مواقف التهديد جلب ا لألمن النفسي 
 .تبادل المساندة النفسية فيما بين األفراد للمساعدة على تخطي المواقف الصعبة 

 مها ماع مختلفة من الدعم النفسي أهتوجد أنوا  أنواع الدعم النفسي وكيفية تقديمه:
 م( 2011يلي:)قنون خميسه ،

 :هو إظهار مشاعر الثقة والحب والحنان لآلخرين، كما يعرف الدعم النفسي الوجداني 
على أنه دعم وسند نفسي يجده اإلنسان في وقوف الناس معه، ومشاركتهم له أفراحه 

ه ي نفسبأمره مما يجعله يشعر بالثقة ف وأحزانه، وتعاطفهم معه واتجاهاتهم نحوه واهتمامهم
ا في السراء ويزداد صبر ا وتحمال  في الضراء.  وفي الناس، فيزداد فرح 
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 :سراء هو دعم نفسي يجده اإلنسان في كلمات التهاني والثناء عليه في ال الدعم اإلدراكي
ر التقديوفي عبارات المواساة والشفقة في الضراء فيجد في تهنئة الناس له االستحسان و 
لسخط والتقبل والحب المتبادل، ويجد في مواساتهم له التخفيف من مشاعر التوتر والقلق وا

 دره.والجزع، والتشجيع على التفكير فيما أصابه بطريقة تفاؤلية فيها رضا بقضاء هللا وق
 تجعل يشمل تقديم المعلومات ووجهات النظر أو اآلراء والنصائح بحيث :الدعم المعلوماتي 

ة المعلومات الفرد أكثر تبصر ا بعوامل النجاح أو الفشل، فيزداد قدرة على مواصل هذه
النجاح وعلى تحمل الفشل واإلحباط، بل قد يجد في النصائح ما يساعده على تحويل 

 الفشل إلى نجاح.
 وهذا النوع من الدعم يساعد على تحديد وفهم التعامل مع المشاكل واألحداث الضاغطة

 يان ا النصح والتوجيه المعرفي.ويطلق عليه أح
 :يشير إلى المشاركة في المهام واألعمال المختلفة بالجهد البدني. الدعم السلوكي 
 :يتمثل في إمداد الفرد بالمساعدة المادية أو العون المادي. الدعم المادي 
 :هذا النوع من الدعم يكون في شكل معلومات بأن هذا الشخص مقدر  دعم التقدير

تهم يتحسن تقدير الذات بأن تنقل لألشخاص أنهم مقدرون لقيمتهم الذاتية وخبراومقبول، و 
وأنهم مقبولون بالرغم من أي صعوبات أو أخطار شخصية، وهذا النوع من الدعم يشار 

ا بمسميات مختلفة مثل الدعم النفسي، والدعم التعبيري، ودعم تقدير الذات  ودعم إليه أيض 
 التنفيس.

 سيلي في الضغوط ذات أهمية خاصة، وذلك ألنها نظرية عامة  وتعتبر نظرية هانز
ل للتفاعل مع الضغوط المتنوعة على مدى الزمن، وتزودنا بتصور عن التفاعل بين العوام

 البيئية، والجانب الفسيولوجي في عالقتها بأمراض الضغوط.
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 اإلنهاك

 التنبيه
 نالين أثناء الضغوطيوضح نسب األدري :(1)كلش

عه وهذا المنحنى يوضح العالقة بين التكيف العام للجسم خالل ردود فعل الجسم عند وقو 
 اإلنذار بالخطر، المقاومة، االنهاك. –تحت الضغط من خالل ثالثة مستويات 

اج فيها نجد حدوث ضغط ناتج من البيئة الخارجية وقد أدى إلى االنزع مرحلة البداية: -1
ب في الجسم حيث يوضع الجسم في حالة تأهب حيث تبدأ المقاومات في واالضطرا

خروجها عن المستوى العادي. رغم أنه في هذه المرحلة ال يزال مستوى مقاومات الجسم 
 أقل من العادي رغم ارتفاعه التدريجي.

 تيعند استمرار الضغوط فإن مقاومة الجسم وارتفاع األدرينالين يبدأ في االزدياد الوق -2
 المستمر فوق حدود المستوى العادي للفرد.

حسب طول مدة بقاء الضغوط وشدتها يرتفع ويستمر المنحنى في المستوى الثاني وعند  -3
 انتهاء الضغوط تبدأ مقاومة الجسم إلى مرحلة اإلنهاك أو استنفاذ قوى الجسم للتوافق.

أنها كذلك من خالل ال تكون ضاغطة إال إذا اعتبرها الفرد باألحداث ويعتبر ال أن 
 تفاعله الدينامي مع الحدث وإمكاناته الشخصية واالجتماعية، وشعوره ببعض نواتج الضغوط

 (1997 )عالء الدين كفافي ،من خالل استجابته النفسية واالنفعالية والمعرفية والفسيولوجية. 
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لفرد بين ا ينظر للضغوط بأنها عالقة معينة :النظرية المعرفية في الضغوط والمواجهة (2
 وبيئته، وعالقة تفاعلية ومتغيرة باستمرار وعالقة تأثير وتأثر بين الفرد وبيئته.

 وتعتبر عملية التقييم المعرفي للتهديد لدى الزاروس، المفهوم المركزي لفهم طبيعة
 الضغوط، حيث تكون عملية التقدير المعرفي وتوقعات المستقبل والعمليات المعرفية شاملة

 لتعلم والذاكرة والحكم.لإلدراك وا
 ثانياا: الدعم االجتماعي:

د (: " الدعم االجتماعي هـو االعتقـاد بوجو Sarasson &al )تعريف ساراسون وزمالؤه  -1
بونه بعض األشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق فيهم، والذين يتركون لديه انطباعا بأنهم يح

  دما يحتـاجهم ".ويقدرونه ويمكن اللجوء إليهم واالعتماد عليهم عن
" الدعم االجتماعي هو الرغبة في االقتراب مـن األشـخاص (: Cobbتعريف كوب )

و زام أالمهمين الذين يمكنهم تقديم المعلومات والحقائق التي تشير إلى الحب والتقدير وااللت
 (25. ص 2000)معتز سيد عبدهللا..  التعهد المتبادل".

  دعم االجتماعي:المفسرة لدور الالرئيسة النماذج 
  هناك عدة نماذج لتفسير الدعم االجتماعي نذكر منها:

يفتــرض هــذا النمـــوذج أن الـــدعم يـــرتبط أساســـا باألشــخاص  للوودعم:الوورئيس نموووذج األثوور  (1
الـــذين يقعـــون تحـــت ضـــغط، ويعـــرف هـــذا بنمـــوذج التخفيـــف أو الحمايــــة، حيــــث ينظـــر إلـــى 

الذين يتعرضـون لضـغوط، مـن احتمال التـأثير  الدعم على أنه يعمل على حماية األشخاص
الضـــار لهـــذه الضـــغوط، حيـــث أن هنـــاك أثـــر عـــام ومفيـــد للـــدعم االجتمـــاعي علـــى الصـــحة 
البدنية والنفسية يمكن أن يحدث ألن الشبكات االجتماعية الكبيرة يمكن أن تـزود األشخاص 

مـن المجتمـع ،وهـذا النـوع بخبرات ايجابية منتظمة ومجموعـة مـن األدوار التـي تتلقـى مكافـأة 
مــن الــدعم يمكــن أن يــرتبط بالســعادة، حيــث أنــه يــوفر حالــة ايجابيــة مــن الوجـــدان وإحساســا 
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باالســتقرار فــي مواقــف الحيــاة، واالعتــراف بأهميــة الــذات . كــذلك فــان التكامــل فـــي الشــبكة 
والقانونيـة  االجتماعية يمكن أن يساعد أيضا في تجنب الخبرات السالبة )المشــكالت الماليــة

 -36، ص1994)محــروس محمـد الشــناوي، بـدون وجــود الـدعم. -...( والتـي مـن الممكــن 
37). 

ـــدعم االجتمـــاعي ذو تـــأثير ايجـــابي علـــى الصــــحة  ـــه يمكـــن القـــول أن ال وعلـــى العمـــوم فان
النفسـية والجسـمية للفـرد ويوضـح الشـكل التــالي التصـور األساسـي لهـذا النمـوذج. )شـعبان جــاب 

 (75، ص2001هللا رضوان،

 
 

 للدعم االجتماعييوضح نموذج اآلثار الرئيسية  :(1)شكل
مــــن خــــالل هــــذا الشــــكل نالحــــة أن البيئــــة االجتماعيــــة بإمكانهــــا تــــوفير مجموعــــة مــــن  -

العوامــل االيجابيـة التـي يمكنهـا تحقيـق الصـحة والسـعادة، ومنـه يمكننـا القـول أن تحقيـق الصــحة 

 االقتداء
  

 دعم   السلوكيات  

 السطحية
  

 التشجيع
  

 أتثري   األقران
  

 الصحة   والسعادة
 البيئة االجتماعية  
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والبدنيــة يعتمــد علــى مــا هــو موجــود ومــوفر فــي الوســط االجتمــاعي أي أن هنــاك تكامــل  النفســية
ــــى الصــــحة النفســــية  بــــين الجانـــب االجتمـــاعي للفـــرد والجانـــب النفســـي والجســـمي، فالوصـــول إل
والجســمية يعنــي تــوفير عوامــل صــحية كاالقتــداء، دعــم الســلوكيات الســطحية، التشــجيع وتــأثير 

 وسائط بين البيئة االجتماعية والصحة والسعادة. األفراد والتي تعتبر ك
 1978والزاروس ولــــــونير  1996يـــــرى الزاروس نمووووووذج األثووووور الوووووواقي مووووون الضوووووغ :  -2

(Lazarus & Launier ) إن الضغط ينشأ عندما يقدر شخص مـا موقفـا يتعـرض لـه علـى
ن أ Sellsي سـيلز أنه مهدد أو ملح بينما ال تكون لديه االستجابة المناسـبة للتعامـل وفـي رأ

هــذه المواقــف هــي تلـــك التـــي يــدرك فيهــا الشــخص أنــه مــن الضــروري أن يســتجيب للموقــف 
تجـة ولكن االستجابة المناسـبة ال تكون متاحة له بشكل مباشر . وتشـمل اآلثـار المباشـرة النا

ولوجيـة عن تقدير الفـرد للموقـف الضاغط الجوانب الوجدانية السلبية، وازدياد االستجابة الفزي
 أن حادثا ضـاغطا واحـدا قـد ال يفـرض مطالـب كثيـرة علـى القــدرةورغم والتكيفات السـلوكية، 

علـى التعامل مع الموقف لدى كثير من األشخاص، إال أنه عندما تتجمـع مشـكالت متعـددة 
لممكـــــن أن تحــــــدث وتكـــــون مســـــتمرة ومجهـــــدة لقـــــدرة الفـــــرد علـــــى حـــــل المشـــــكلة فانـــــه مـــــن ا

 -36، ص1994حــروس محمــد الشــناوي، محمــد الســيد عبــدالرحمن، )ماضـــطرابات خطيرة.
37). 

أن الدعم المناسب قد يتدخل بـين خبـرة الضـغط وظهـور حالــة مرضــية، وذلـك عـن طريـق 
ــأثير المباشـــر علـــى العمليـــات الفزيولوجيــة  وقــد ي زيــل تقليــل أو اســتبعاد رد فعــل الضــغط أو بالت

ن طريــق تقـــديم حـــل للمشــكلة، وذلــك بــالتخفيف أو الــدعم األثــر المترتــب علــى تقــدير الضــغط عــ
التهوين من األهمية التي يدركها الشخص لهذه المشـكلة حيـث يحـدث كـبح للهرمونـات العصـبية 
بحيث يصبح الشخص أقل اسـتجابة للضـغط المـدرك أو عـن طريـق تيسـير السـلوكيات الصـحية 

 السليمة والشكل الموالي يوضح هذه العالقة. 
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 يوضح العالقة السببية بين الضغط والمرض ونقاط عمل الدعم االجتماعي :(2شكل)
 توجد أنواع مختلفة من الدعم االجتماعي أهمها ما يلي:أنواع الدعم االجتماعي: ( 3
 ا كمــ :الوودعم االجتموواعي الوجووداني: هووو إعهووار مشوواعر اللقووة والحووب والحنوووان ل خووورين

نســان فــي وقــوف النــاس معــه، ومشــاركتهم لــه يعــرف علــى أنــه دعــم وســـند نفســـي يجـــده اإل
ة فـي أفراحه وأحزانه، وتعاطفهم معه واتجاهاتهم نحوه واهتمامهم بأمره مما يجعله يشعر بالثقـ

 نفسه وفي الناس، فيـزداد فرحـا فـي السراء ويـزداد صـبرا وتحمـال فـي الضـراء. )مرسـي كمـال
 (197، ص2000إبراهيم، 

 :)يـه دعـم نفسـي يجـده اإلنسـان فـي كلمـات التهـاني والثنـاء علهـو  الدعم المعنووي )اإلدراكوي
ـــــاس لـــــه  ــــة الن ــــي تهنئ ــــي الضــــراء، فيجــــد ف ــــارات المواســــاة والشــــفقة ف ــــي عب ــــي الســــراء، وف ف
االستحسان والتقـدير والتقبـل والحـب المتبـادل، ويجـد فـي مواسـاتهم لـه التخفيـف مـن مشــاعر 

ا رضا ر فيما أصابه بطريقة تفاؤليـة فيهـالتوتر والقلق والسخط والجزع، والتشجيع على التفكي
 وقدره. )مرسي كمال إبراهيم، المرجع السابق.(هللا بقضاء 

 :يشمل تقديم المعلومات ووجهات النظـر أو اآلراء والنصـائح  الدعم المعلوماتيLine 
(BeaurGard – 1996, p57 ) 

الدعم االجتماعي 
 يمنع

 تقدير الضغط

الدعم االجتماعي قد ينتج عنه إعادة التقدير أو 
كف االستجابة غير التوافقية أو تسهيل االستجابات 

   . المضادة لها التوافقية
  

أو حدث ضاغ  
 الحدوث ممكن

 

 عملية 
 التقدير 

 

 أحداث مقدرة على 
 أنها ضاغطة 

 ة فزيولوجيةباستجا
 تكيفي انفعالية أو سلوك

 

 المرض أو
 سلوك المرض
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فشــل، فيــزداد قــدرة بحيــث تجعــل هــذه المعلومــات الفــرد أكثـــر تبصـــرا بعوامــل النجــاح أو ال 
على مواصلة النجـاح وعلـى تحمـل الفشـل واإلحبـاط ،بـل قـد يجـد فـي النصـائح مـا يسـاعده علـى 

 (73، ص2001)شعبان جاب هللا رضوان، عادل هريدي محمد ،   تحويل الفشل إلى نجاح.
الضـاغطة  وهذا النوع من الدعم يساعد على تحديد وفهم التعامل مــع المشــاكل واألحــداث

 Cognitive Guidanceوالتوجيـه المعرفـي  Adviceعليـه أحيانـا النصـح ويطلق
 :مرسي عمال المختلفة بالجهد البـدني.يشير إلى المشاركة في المهام واأل الدعم السلوكي(

 .(17، ص 2000كمال إبراهيم ، 
 :ف، خلي)عثمان عدة المادية أو العون المادي. يتمثل في إمداد الفرد بالمسا الدعم المادي

 .(139، ص 2001
 :ل هذا النوع من الدعم يكون في شكل معلومات بأن هذا الشخص مقدر ومقبو  دعم التقدير

هم ،ويتحسن تقدير الذات بأن تنقل لألشخاص أنهم مقدرون لقيمتهم الذاتية وخبراتهم وأن
مقبولون رغم أي صعوبات أو أخطاء شخصية، وهذا النوع من الدعم يشـار إليه أيضا 

يس مختلفة مثل الدعم النفسي، والدعم التعبيري، ودعم تقدير الذات ودعم التنف بمسميات
 والدعم الوثيق. 

 :تشتمل على قضاء بعض الوقت مع اآلخرين فـي أنشـطة الفراغ  الصحبة االجتماعية
والترويح، وهذا الدعم قد يخفف الضغوط من حيث أنه يشبع الحاجة إلى االنتمـاء 

وعن وكذلك بالمساعدة على إبعاد الفرد عن االنشغال بالمشـكالت أواالتصال مع اآلخرين، 
 ه دعمطريق تيسير الجوانب الوجدانية الموجبة، ويشار إلى هذا النوع من الدعم أحيانا بأن

 -36، ص1994)محروس محمد الشناوي، محمد السيد عبدالرحمن، ء. االنتشار واالنتما
37). 
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ثيـرة إن أحـداث الحيـاة المالضغوط والصحة النفسوية:  الدعم االجتماعي كمتغير وسي  بين( 3
للمشـــقة تقــــوم بـــدور مهــــم فـــي نشـــــأة بعــــض االضـــــطرابات النفســـية وخاصــــة أعـــراض القلــــق 
 واالكتئاب، ومن ثم فهي بمثابة متغيرات نفسية اجتماعيـة تسهم فـي اخـتالل الصـحة النفسـية

تمــاعي لألفــراد، يمكــن أن تقــوم لــدى األفــراد، ولكــن وجــد أن هنــاك متغيــرات فــي الســـياق االج
ي بــدور الحمايــة أو الوقايــة مــن الــدور الســلبي الــذي تقــوم بــه األحــداث والمواقــف الســلبية التــ

يتعرضــون لهــا، وقــد يمتــد دور هــذه المتغيــرات إلــى اإلســهام فــي العــالج، حيــث تــؤدي إلــى 
ــــى الصـــحة النفســـية . وقـــد حظـــ ـــدعم خفـــض اآلثـــار الســـلبية لتلـــك األحــــداث المنفــــرة عل ي ال

االجتمـــاعي باهتمـــام كبيـــر مـــن جانـــب الـــين، مــــن بــــين هـــذه المتغيـــرات النفســـية االجتماعيـــة 
خـالل  اعتمادا على مسلمة مفادهـا أن الــدعم أو المــؤازرة االجتماعيـة التـي يتلقاهـا الفـرد مـن

الجماعـــات التـــي ينتمـــي إليهـــا كاألســـرة، واألصــــدقاء والـــزمالء فـــي المدرســـة أو الجامعـــة أو 
 نادي، تقوم بدور كبير في خفض اآلثــار الســلبية لألحـداث والمواقـف السـيئة التـي يتعـرضال

 (.235)شعبان جاب هللا رضوان، عادل هريدي محمد ، ص   له.
د يشـمل الـدعم االجتمـاعي شـبكة عالقـات الفـر الدعم االجتمواعي وعالقتوه بجهوال المناعوة:  (4

دل علـى أهميـة مختلـف تفاعالتـه مـع األفـراد في الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه والتــي تـ
فمن خالل عالقات الفرد بـاآلخرين يسـتطيع أن  من أجل تحقيق صحة نفسية وجسمية جيـدة

يحصل على العديـد من صور الدعم االجتماعي كالدعم العـاطفي المتمثـل فـي إعطـاء الفـرد 
وعـدم التخلـي عنـه فـي االهتمـام والحــب واإلصـغاء إليـه باهتمـام والمسـاعدة فـي حـل مشـاكله 

 .(2002 ) شعبان علي حسين السيسي،األزمـات.  أوقات
وقـد أثبتـت العديـد مــن األبحــاث عالقـــة الــدعم االجتمـاعي ال سـيما العـاطفي منـه بالجانــب 
البيولــوجي لــدى الفــرد، حيــث ارتــبط تلقــي مســتوى مرتفــع مــن الــدعم االجتمــاعي بنشــاط الجهــاز 
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بعـــض األمـــراض العضـــوية وســـرعة الشـــفاء منهـــا، حيـــث يعتبـــر  المنـــاعي وبالقـــدرة علـــى مقاومـــة
 الدعم االجتماعي من العوامل المقوية والمنشطة للجهاز المناعي. 

ة تحـدث الجلطـة الدماغيـة أو الحادثـة الدماغيـ تعريـف الجلطـة الدماغيـة:: الجلطة الدماغيوة
 ة ( أو عنــدما يحــدث)الســكتة الدماغيــة اإلقفاريــ الوعائيــة عنــد وجــود انســداد فــي أوعيــة الــدم

ى ( وعـادة مـا يشـار إلـ4-1تمزق لألوعية الدموية في الدماغ ) السـكتة الدماغيـة الترقيـه ( )
لبيـة علـى أنهـا تضـاهي النوبـة الق –أو الحادثة الدماغية الوعائية الحـادة  –السكتة الدماغية 

 (. 291بالنسبة إلى الدماغ ) 
 (: 4.3لدماغية ما يلي ) وقد تتضمن العالمات المنذرة بحدوث السكتة ا

  ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، وغالب ا ما يحدث ذلك في جانب واحد من
 الجسم

 صعوبة في الكالم أو الفهم   
 صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين 
 د ديشالشعور بالدوخة أو فقدان التوازن أو القدرة على التنسيق صداع  صعوبة في المشي أو

 بدون سبب ظاهر.
ويتوقـــف أثـــر الســــكتة الدماغيـــة علــــى الموضـــع المتضــــرر مـــن الــــدماغ ومـــدى االنســــداد. 
وتنطـوي الســكتة الدماغيــة علـى قــدر كبيــر مــن مخـاطر الوفــاة وقــدر أكبـر مــن مخــاطر اإلصــابة 

ين بالعجز. فقد يصاب الناجون منها بفقدان البصر أو النطق أو الشلل. وبالفعل فإن ثلثي الناج
انون مــن مشــكالت جســمية أو نفســية أو ســلوكية كبيــرة ويحتــاجون إلــى المســاعدة فــي مزاولــة يعــ

 (.Mackay jet al, 2004) األنشطة اليومية.
 - مــــرض الســــكر -الضــــغوط النفســــية والعصــــبية  - ارتفــــاع ضــــغط الــــدم - آثارهووووا السوووولبية:

 . السمنة - قلة النشاط البدني -الكسل: -.  ارتفاع الكولسترول - أمراض القلب - التدخين
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية.
 أ( األساليب الرئيسية المستخدمة في الدراسة الحالية:

ويقصد باإلسلوب الوصفي كل ما يهتم بجميع الحقائق الحاضر  األسلوب الوصفي: -1
ت والتي ترتبط بالمجاال والمرتبطة بطبيعة وموضوع جماعة من الناس والمشكالت المختلفة

 اإلنسانية والدراسات الوصفية ال تقف عن مجرد جميع البيانات والحقائق بل تتجه إلى
تصنيف هذه الحقائق وتلك البيانات، وتحليلها، وتفسيرها الستخالص داللتها بهدف 
الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها. )عمر الشيباني، مناهج البحث االجتماعي، 

. 113، ص ش 1975ة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، الطبعة الثانية ، الشرك
مدن هدى عبدالمؤمن السيد، أنماط التكيف االجتماعي لدى شرائح ا جتماعية متباينة في ال

 جامعة عين شمس(. –كلية اآلداب  –م 2001رسالة دكتوراه  –الجديدة 
لفرق اسلوب المقارن في الدراسة الحالية لمعرفة استخدم الباحثون األ األسلوب المقارن: -2

في أثر العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وتحسن الجلطة الدماغية على الحاالت 
المقيمة في البيئة الريفية والبيئة الحضارية وهل هناك فرق في أثر الدعم النفسي 

ا اس لوب تخدم الباحثون األساالجتماعي عليهما وهل التأثير البيئي له أثر في ذلك، أيض 
المقارن لمعرفة الفرق في أثر العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وتحسن الجلطة 

 الدماغية على كل من الذكور واإلناث.
ملي لكل دراسة علمية خصائصها المميزة التي ت ب( األدوات المستخدمة في جمع البيانات:

 ده في دراسته ومن بين هذه األدوات:على الباحثون استخدام أدوات بحثية معينة تساع
وهي أداة تساعد الباحثون على جمع معلومات وبيانات أكثر دقة وأكثر  المقابلة المتعمقة: -1

تفصيال وقد وقع االختيار على مجموعة من مرضى الجلطات الدماغية المترددين على 
ء العينة متنوعة بين العيادات الخارجية ومركز التأهيل الحركي بمستشفى بنها الجامعي وجا
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سنة وفي ضوء المقابالت  6 – 38الرجال والسيدات في كل من الريف والحضر من عمر 
 المتعمقة.

تـــم جمـــع البيانـــات مـــن خـــالل مقابلـــة مفتوحـــة، غطـــت المحـــاور األساســـية التـــي تتضـــمنها 
 تساؤالت الدراسة الحالية في النقاط التالية:

 بيانات عامة. -1
 ن الدعم النفسي االجتماعي وتحسن حاالت الجلطة الدماغية.ما أثر العالقة بي -2
 ما دور األسرة في التخفيف من أعراض الجلطة الدماغية لدى المريض. -3
 ما المشكالت االجتماعية والنفسية التي يتعرض لها هؤالء المرضى. -4
 ما التوعية التي تقدم لمريض الجلطة الدماغية وأسرته. -5

لبيانــات مــن خــالل المقابلــة المتعمقــة بعــد تحقيــق قــدرة مــن األلفــة تــم الحصــول علــى هــذه ا
ـــى  ـــدى المبحـــوثين حت ـــة ل ـــدر الكـــافي مـــن الثق ـــي أعطـــت الق ـــاحثون والمبحـــوثين الت ـــين الب والـــود ب
ا فــي تقــديم البيانــات والمعلومــات واالقتراحــات التــي تســاهم فــي  أصــبحوا أكثــر صــراحة ووضــوح 

 دم البحث العلمي.وضع تصور واقعي يخدم هؤالء المرضى ويخ
 ي أنسبهي وسيلة من وسائل البيانات العلمية المنظمة والمباشرة وه المالحظة المنتظمة: -2

 ولها األدوات البحثية في الدراسة الحالية فهي تساعد الباحثون في جمع معلومات أكثر دقة
نات البيا داللة بحثية لموضوع الدراسة الحالية وتتميز المالحظة عن غيرها من أدوات جمع

ع مفي الدراسة الحالية بأنها تفيد في جمع بيانات تتصل بسلوك مرضى الجلطات الدماغية 
اض أسرهم أو أثناء العالج الطبيعي والتعرف على المشكالت االجتماعية والنفسية واألعر 

التي تطرأ على مريض الجلطة الدماغية وما إذا كان هناك دعم من األسرة أو المجتمع 
 لمحيطة به والتي تساعده على تخطي المرض وأعراضه.والبيئة ا
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اط هي إحدى األدوات الكيفية في جمع البيانات، وتقوم على مالحظة أنمدراسة الحالة:  -3
ة سلوك األفراد وتدوينها بشكل مقنن للحصول على معلومات عن ظاهرة معينة، وهذه األدا 

 دف المالحظة إلى تطوير الفروضتهتم بالوصف والتفسير أكثر من القياس واألرقام، وته
 والنظريات.
دين حالة من مرضى الجلطات الدماغية من المترد 18تتكون عينة الدراسة من عينة الدراسة: 

على العيادات الخارجية على مستشفى بنها الجامعي ومركز العالج الطبيعي بالمستشفى 
 م.عا 60 – 38متنوعين بين رجال وسيدات من الريف والحضر من عمر 

 ويشير جدول البيانات الديموجرافية لعينة الدراسة
 النسبة العدد المتغيرات البيانات الديموجرافية

 النوع
 %50.0 9 ذكر
 %50.0 9 أنثى

 %100 18 اإلجمالي
 محل اإلقامة

 %50.0 9 ريف
 %50.0 9 حضر

 %100 18 اإلجمالي

 المؤهل العلمي

 16.65 3 اقل من متوسط
 33.3 6 مؤهل متوسط

 16.65 3 مؤهل فوق متوسط
 22.2 4 مؤهل جامعي

 11.1 2 أمي
 %100 18 اإلجمالي

 الوظيفة

 33.3 6 ربة منزل
 5.55 1 على المعاش
 11.1 2 اعمال حرة

 11.1 2 مدرس
 16.65 3 موظف
 5.55 1 سائق

 5.55 1 مدير حسابات
 5.55 1 شيف

 5.55 1 فني معمل
 %100 18 اإلجمالي
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 نتائج الدراسة
من أهمية الدراسات أن تجيـب علـى األسـئلة التـي تمـت صـياغتها وتصـل مـن خاللهـا إلـى 
بعـــض النتـــائج وهـــذه الدراســـة مـــن خـــالل تســـاؤالتها توصـــلت إلـــى عـــدة نتـــائج خاصـــة بمؤشـــرات 

 متعددة وسيتم عرضها ومناقشتها كما يلي:
:  ية:في ضوء اإلجابة على تساؤالت الدراسة الحال أوالا
قـد و  ما طبيعة العالقة بين الدعم النفسوي االجتمواعي وتحسون حواالت الجلطوة الدماغيوة: -1

أوضـحت الدراســة الميدانيــة علــى الحــاالت التــي تقــدم لهـا دعــم نفســي اجتمــاعي كــان لــه أثــر 
ــذاكرة وتعزيــز اإلرادة لــديهم وتحســين  إيجــابي علــى تحســين قــدرتهم علــى الكــالم والحركــة وال

عندهم وتعزيز القدرة على مواجهة المرض والقدرة على تحدي هذه المرحلة  الجهاز المناعي
 الصعبة التي يعيشونها بل وتخطيها وإعادة دمجه في المجتمع مرة أخرى. 

(، 14(، )12(، )9( ، )7( ، )4( ، )3( ، )2(، )1وهــــــذا مـــــــا ذكرتـــــــه الحـــــــاالت رقـــــــم )
(15( ،)18.) 

دوا ابتليت بسبب زعل( وهذا يدل على وجود أنه كان بياخد عالج للضغط والسكر اللي بر 
ضــغوط نفســية وبيئيــة متراكمــة لــم يــتم التعامــل معهــا بالشــكل المناســب وهــذا مــا أكدتــه النظريــة 
الفيســيولوجية للضــغوط هــي حالــة تفــرض مطالــب قاســية علــى الكــائن الحــي الحســية أو النفســية 

وفــي هــذه الحالــة تفــرز الغــدة  " ثــالث اســتجابات لزملــة التكيــف العــام selyeوقــد حــدد ســيلي " 
الكظريه مما يمكن الكائن الحي من التكيف في المواقف المتباينة من حيـث الشـدة ويطلـق علـى 

 نموذج سيلي التوازن البدني، ويتضمن ثالث مراحل هي:
وفيها تحدث استثارة الفرد من خالل المنبه أو المثير ويستجيب الجسم بـإفراز  مرحلة التنبيه: -

ت بغيـة تـوفير الطاقـة الالزمـة لمواجهـة الموقـف المهـدد فعنـدما يقـاس اإلنسـان مــن الهورمونـا
أســباب عضــوية أو انفعاليــة فإنــه يبــدأ الجســم فــور ا فــي االســتجابة واالســتعداد لهــذه الضــغوط 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  حمود عمر أبو العزمم
 

 2022مايو المجلد الحادي والخمسون، العدد الخامس، الجزء األول، 

 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 
 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني

 

164 

ضــد االخطــار وهــو مــا يســمى بــالتكيف البــدني حيــث يركــز الجســم والفــرد علــى التفكيــر فــي 
حــرارة الجســم ويرتفــع ضــغط الــدم، وتحــدث اضــطرابات فــي مواجهــة الصــدمة وترتفــع درجــة 

 النسيج العضلي.
سـبب )االنهاك وهذا ما حدث مع هذه الحالة االنهـاك ب ثم مرحلة المقاومة ثم مرحلة التكيف -

اســـتمرار الضـــغوط أدى إلـــى اســـتنفاذ طاقـــة الجســـم وتختلـــف ردود األفعـــال البيولوجيـــة مـــن 
المحيطــة علــى الفــرد فــي درجــة تأثيرهــا وهــي  شــخص إلــى آخــر بــاختالف الضــغوط البيئيــة

ن أوجــود العديــد مــن الخبــرات العامــة لــردود األفعــال النفســية للمواقــف المتشــابهة يمكــن للفــرد 
يكتسـب هــذه الخبــرات مــن خــالل العالقــات االجتماعيــة وتحســين كيفيــة التعامــل مــع الموقــف 

تــي يعــيش فيهــا ســواء دعــم الضــاغط أو أن يتلقــى دعــم مــن أحــد أفــراد الشــبكة االجتماعيــة ال
 مادي أو معنوي يساعده لعبور هذا الموقف الضاغط له.

أنـا بـروح أعمـل جلسـات عـالج طبيعـي وأمـا بكـون قاعـد  كما ذكرت الحواالت التوي توم ذكرهوا: -
فــي البيــت لوحــدي بقعــد اعمــل تمرينــات وارفــع ايــدي المصــابة بإيــدي القويــة وكمــان رجلــي بــردوا 

 بعمل معاها كده.
ة أحــد أنــواع التقيــيم األوليــة التــي تؤكــده النظريــة المعرفيــة فــي الضــغوط والمواجهــ وهــذا هــو

ويرى الزروس أنه حيث يواجـه الفـرد موقـف فإنـه يتفاعـل معـه، ويمكـن أن يحـدد واحـدا مـن بـين 
 ثالث أنواع من التقييمات األولية للموقف وهي:

 ليست له عالقة مناسبة بالموضوع. -1
 ر.إيجابي حميد وغير خط -2

ا، أو تحدي ا. وفي حالة تقييم  ضاغط أو إما يتضمن الحدث ضرر ا، أو خسارة، أو تهديد 
الحدث بأنه ضرر وخسارة فيعتبر أن الضرر وقد وقع للفرد فعال مثال: ) جرح، مرض، أو 
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ضرر لذاته أو إصابة، أو فقدان أحد المقربين( أما التهديد فيعتبر ضرر ا وفقدان ا لم يحدث بعد 
 وقع، لكن إذا وقع الضرر فإن التهديد يرتبط به ويصاحبه.لكنه مت

م لة رقأما التحدي فيعتبر فرصة للنمو والكسب ويمتاز بانفعاالت سارة وهذا ما يفعله الحا
قوة ( في ذكره أنه يفعل التمرينات في البيت وهو جالس لحاله ألنه يضع يده على جوانب ال1)

تنمية جوانب الضعف وهي األعضاء المصابة في جسمه وجوانب الضغط في جسمه ويبدأ ب
 في جسده ويحاول تنميتها وتحولها إلى جوانب قوة.

ي كما ذكرت في الحالة )أن الزيارة أوالدي وأخواتي بتريحني وبحس أن لسه موجود ول -
 قيمة عندهم وده بينسيني ألمي كمان(.

ه اعدة اإلنسان ألخيوهذا ما أكده كمال إبراهيم مرسي : الدعم االجتماعي يقصد به مس
اإلنسان في مواقف يحتاج فيها إلى المساعدة والمؤازرة، سواء كانت مواقف سراء )نجاح 
وتفوق( أو مواقف ضراء )فشل وتأزم( فاإلنسان يحتاج في مواقف السراء إلى من يشاركه 

عادة سأفراحه وسعادته بالنجاح، ويشعره باالستحسان والتقدير لهذا النجاح والتوفيق، فيزداد 
ي وسرور ويحتاج في مواقف الضراء إلى من يواسيه ويخفف عنه األلم واإلحباط ويأخذ بيده ف

ازرة مواقف العوائق والصعوبات وهذا ما ذكرته الحالة ومما يؤكد تأثير الدعم االجتماعي لمؤ 
 الحالة واألخذ بيدها والنهوض بها.

بكون متضايق لما بفكر في  كما ذكرت الحالة )إن في أوقات بيجيلي فيها أرق اما -
طول المرض معايا واني احس ان لسه بدري على ما ربنا يشفيني واني اللي بيضيع االحساس 

 ده عندي علشان ايام اخرج اتمشى شويه في الهواء أو أقرأ القرآن برتاح وبهدأ وأنام(
هو عبد وهذا السلوك هو أحد أساليب الدعم النفسي التي أشار إليه إبراهيم عبدالستار 

: أساليب تساعد في الدعم النفسي وهي استبدال التفكير السلبي بأفكار إيجابية  الستار إبراهيم
يمكن في مقابل تلك األفكار التي تعمل على إثارة االضطراب النفسي الفوضوي وسوء التوافق 
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ما  أن تعمل على استبدالها بمعتقدات يحقق النجاح والخروج من هذه األفكار السلبية وهذا
ا  ا يعتبر تحدي لألفكار السلبية وتحويلها غلى أفعال إيجابية، وأيض  فعلته الحالة، وهذا أيض 

) أن أوالدي وقت اما أكون مضايق ومش عارف أنام والدي يقعدوا يتكلموا معايا  قالت الحالة
 شوية وده بيهون عليه وبهدأ وبنام(.

الرحمن: في طرق تقديم الدعم وهذا ما أكده محروس محمد الشناوي، محمد السيد عبد
 االجتماعي

والدعم االجتماعي غير الرسمي هو مساعدة يحصل عليها اإلنسان من األهل واألصدقاء 
ماعية االجتوالزمالء والجيران بدوافع المودة والمحبة والمصالح المشتركة، وااللتزامات األسرية و 

ه أو زميل به أو الصديق صديقه أو الزميلواألخالقية واإلنسانية والدينية، حيث يساند القريب قري
بادل الجار جاره مسانده متبادلة ويقدم الدعم االجتماعي الغير رسمي بعدة طرق، من أهمها: ت

دايا م الهالزيارات واالتصاالت التليفونية والمراسالت ، والتجمع في األعياد والمناسبات، وتقدي
يق ت الضكيف ومساعدة أوالد الحالة للحالة في وقوالمساعدات المالية والعينية في األزمات والت

 ه.دعم اجتماعي غير رسمي تساعده على التخطي لهذه األفكار السلبية التي تعرقل عليه شفاؤ 
رنا ( والتي ذكرت أن األهل قليل منهم لما حد بييجي يزو 17أما بالنسبة للحالة رقم ) -

ناتي ساعات انسى افتكرهم وساعات حتى من كتر الهم بقيت أتوه ومش بركز في حاجة حتى ب
انسى فيها كل حاجه وأتلخبط فيهم. وساعات اقعد لوحدى ودماغي تسرح مش عارفه فيه ايه 

ب بس بخاف واحس ان هاموت دلوقتي وازعق واعيط وانا بنام ويقولولي انتي بتقولي كالم غري
 وانتي نايمه(.

ا من عدم القدرة على مصار 17والحالة رقم ) يف العالج وعدم السؤال ( ذكرت أيض 
مع  باستمرار من األهل والجيران وعدم القدرة على مصاريف العيش وعدم القدرة على المتابعة

 الدكتور.
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لقد أيدت الدراسات التأثير القوي للدعم االجتماعي على جهاز المناعة الجسمية في 
ن يضعف عندما مواقف األزمات أو المصائب، حيث وجد الون أن جهاز المناعة عند اإلنسا

ق يواجه األزمات والنكبات والصدمات بمفرده دون دعم من اآلخـرين ممـا يجعلـه عرضة للقل
فسية واالكتئاب، والتي قد تدفعه إلى زيادة التدخين، وتعاطي الخمور والمخدرات والحبوب الن

ما ات، أوقد يعاني من األمراض السيكوسوماتية ويكون عرضه لالنتحـار أو الحوادث أو اإلصاب
ة بسرع إذا وجد اإلنسان الدعم االجتماعي في األزمات فـان جهـاز المناعة عنده يستعيد عافيته

ي بفضل المناعة اإلضافية التي تتولد من مشاعر األمـن والطمأنينة والرضا عن الناس، الت
 عرتسهم بدورها في تحويل مشاعره السـلبية وأفكـاره االنهزامية في موقف الصدمة إلى مشا

 ايجابية وأفكار جيدة تدفعه إلى الصبر والتحمل.
نون حيث وجد في مراجعته للبحوث في هـذا المجـال أن األفراد في العالقات الممزقة يكو 

أكثر تعرضا للنوبات القلبية من أقرانهم المشـابهين لهم في السن والجنس، وأكثر عرضة 
 لإلدمان على الكحول والمخدرات واضطرابات النوم. 

وقد أجريت دراسة إلظهار أثر الروابط العاطفية على سرعة شفاء المريض فـي مدينة  
حيث أجريت لهم فحوصا  1933على أشخاص من مواليد عام  1983جوتنبرغ بالسويد عام 

طبية وأعيد لهم الفحص بعد سبع سنوات من الفحص األول، فكان الموتى خـالل تلك المدة 
والضيق ثالثة أضعاف من ماتوا ممن ينعمـون بحياة هادئة ممن يعانون من التوتر والكبت 

  وعيشة صافية.
ي أما الحاالت التي لم تتعرض للدعم النفسي االجتماعي والتي لم يقدم لها دعم نفس -

اجتماعي كان ذلك له تأثير سلبي على تأخر شفاء الحاالت وثبات بعض الحاالت مع فترات 
 ا هللا.طويلة األمد وبعض الحاالت قد توفاه
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سرة لذلك كان تأثير الدعم النفسي االجتماعي المادي والمعنوي والتي يقدم من خالل األ
والطبي المعالج، والمعالج النفسي، والمعالج الحركي واألشخاص المحيطين بالمريض من 
األهل واألقارب والجيران واألصدقاء كل هؤالء يساهموا في تدعيم نفسي اجتماعي لهؤالء 

تأثير إيجابي على تحسن حاالتهم والتخفيف من أعراض هذا المرض وهذا ما  المرضى وله
أثير أكدته جميع الدراسات التي تم ذكرها في الدراسة الحالية الدعم النفسي االجتماعي له ت

إيجابي على تحسن حاالت المرض من خالل تحسين الجهاز المناعي وهذا ما أكدته دراسة 
ب الكبدي وتحسين الجهاز المناعي أحد تحسن حاالت قنون خميسة على مرضى االلتها

ا أكدت دراسة كردي على تأثير الدعم النفسي االجتماعي على تعزيز  الجلطة الدماغية أيض 
دعم النفسي إرادة الحياة على مرضى الفشل الكلوي وتعزيز إرادة الحياة هي من أبعاد ال

 االجتماعي الالزمة لمريض الجلطة الدماغية.
األسرة هي أحد الركائز  ألسرة في التخفيف من أعراض الجلطة الدماغية:دور ا -2

 األساسية في تقديم الدعم النفسي االجتماعي ألي فرد فينا وخاصة المرضى للتخفيف من
هذا المرض وأعراضه وخاصة مريض الجلطة الدماغية الذي يطرأ عليه تغيرات 

 بيوكيميائية.
(، 15(، )14(، )12(، )9( ، )7( ، )4( ، )3( ، )2(، )1ومن ذكر الحاالت رقم )

(18.) 
)اللي بيرعاني كل األسرة مش مقصرين معايا وبيشوفوا احتياجاتي من مأكل وملبس 
ومشرب، وبيساعدوني وبيخرجوني حتى لما بكون مضايق بيشاركوني الحديث معاهم ساعات 

 فتكر( ممكن يتكلموا معايا في مواضيع أكون فيها بقعد ويذكروني لحد أما ا
وهذا أحد أشكال الدعم النفسي االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد والدعم العاطفي المتمثل 
في إعطاء الفرد االهتمام والحب واالصغاء إليه والمساعدة في حل مشاكله وعدم التخلي عنه 
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في في أوقات األزمـات.وقد أثبتت العديد مـن األبحـاث عالقـة الـدعم االجتماعي ال سيما العاط
منه بالجانب البيولوجي لدى الفرد، حيث ارتبط تلقي مستوى مرتفع من الدعم االجتماعي 
بنشاط الجهاز المناعي وبالقدرة على مقاومة بعض األمراض العضوية وسرعة الشفاء منها، 

 حيث يعتبر الدعم االجتماعي من العوامل المقوية والمنشطة للجهاز المناعي.
تي أهمية الدعم العاطفي إكلينيكيا ما خرجت به الدراسـة الوربما كان أقوى دليل على 

أجريت على مجموعة من النساء المريضات بسرطان الثدي في أثناء عالجهن فـي كلية طب 
، جامعة ستانفورد، حيث عاد السرطان وانتشر بعد العالج األولي الذي يتم غالبا بالجراحة

 ت قبل أن تمـوت المريضـاتكانت المسألة من المنظور اإلكلينيكي مجرد وق
رئـيس  David Spiegel)بالسرطان المنتشر في أجسامهن، لكن الدكتور ديفيد شبيجل )

ه ها هذفرقة هذه الدراسة أصابه الذهول والمجموعة الطبية المعاونة لها وللنتائج التي خرجت ب
مع  تمعن أسبوعياالدراسة ، فقد عاشت النساء المصابات بسرطان الثدي المتقـدم والالتـي يجـ

صديقاتهن، ضعف عمر المريضات الالتي واجهن المرض وحدهن، فما سبب االختالف رغم 
أن كل المريضات حصلن على الرعاية الطبية نفسـها؟ كـان االختالف هو اعتياد بعض 
المريضات الذهاب إلى مجموعة من النساء الالتي يستطعن التخفيف عن آالمهن، بتفهم 

وحيد ماع إلـى مخـاوفهن وآالمهـن وغضبهن، كانت هذه اللقاءات هي المكان المحنتهن، واالسـت
ث الذي تستطيع فيه المريضات التنفيس عن انفعاالتهن بال تحفة ألن األخريات يخشين التحد

  معهن حول مرض السرطان وتوقـع قرب وفاتهن.
شهرا في  37وجدت الدراسة أن المريضات الالتي اعتدن حضور تلك المجموعات عشـن 

 19المتوسط بعد العملية، بينما ماتت المريضات الالتـي لـم يـذهبن إلـى تلـك المجموعات بعد 
شهرا في التوسط، أي أن المريضات في المجموعة األولى كسبن من العمر مدة أطول دون 

رئيس  (Jummy Holland)أدوية أو عالج طبي آخر وقد فسر الطبيب النفسي جيمي هوالنـد
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 Sloan)اء النفسيين المتخصصين في األورام بمستشفى سلون كترينج ميموريالاألطب

kettering memorial)  مركز عالج األورام بنيويورك ذلك بقوله: "يجب أن يكون كل ،
مريض بالسرطان في مجموعة مثل هذه المجموعات ... فلـو تصورنا أن هذه الطريقة 

نت شركات األدوية قد دخلت معارك من أجل السيكولوجية "دواء" يطيل عمر المريض، لكا
 إنتاجه ...! 

حدة الشعور  حيث أكدت دراسة )سالم مصطفى دور المساندة االجتماعية والتخفيف من
ا دراسة )إبراهيم( حيث أكدت  ة لدراسابالعزلة االجتماعية التي تؤدي إلى زيادة االكتئاب، أيض 

االجتماعي وانخفاض مستوى األلم لدى  على أن هناك عالقة ارتباطية بين ارتفاع الدعم
 مرضى السرطان.

مما سبق نستنتج أن دور األسرة من الركائز األساسية في تقديم الدعم النفسي  -
ء االجتماعي لمرضى الجلطات الدماغية الذي يعتمد عليها هؤالء المرضى وال يمكن االستغنا

 عنها.
إن العالقة  مرضى الجلطات الدماغية: المشكالت االجتماعية والنفسية التي يتعرض لها -3

بين الجسم والنفس عالقة تأثير متبادل فصحة الجانب البيولوجي هي بالضرورة صحة 
الجانب النفسي وهذه العالقة بين النفس والجسم تجعل من الصعب التوصل بين متطلبات 

العديد  كل من الصحة النفسية والصحة الجسمية وأمام تطور مجال العلوم الطبية اكتشف
من الين والمهتمين بصحة اإلنسان وجود عالقة سارية بين حالته االنفعالية وبين قابليته 
لألمراض، فالحظوا األثر الكبير التي تخلفه األحداث الضاغطة على الصحة الجسدية 
حيث وجدوا أن هناك مجموعة من االضطرابات العضوية ذات منشأ نفسي ويحتاج األفراد 

ى توافق كل من العالج النفسي والعالج الدوائي للشفاء ولعل أهم ما المصابين بها إل
توصلوا إليه في اآلونة األخيرة من تطورات ومن تقدم هو اكتساب المسالك الدقيقة 
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والتشعبات البيولوجية الكثيرة التي تربط الدماغ بوسائل دفاعات الجسم وميكانزماته 
نظام البيولوجي المتضمن في أفكارنا التنظيمية ، وعن طريق هذه المسالك، فإن ال

ا على النظام البيولوجي )الجهاز  –وانفعاالتنا وسلوكياتنا  الدماغ يمكنه أن يفرض تأثير ا نافع 
 المناعي( الذي يحمي الجسم من عدد كبير من األمراض المتعددة وأشكالها.

قعد فقد ذكر الحالة ساعات بحس بقلق وخوف وساعات أكون مضايق ومكتئب اما ب
لوحدي بس والدي لما بيالقوني كده بيتكلموا معايا ويخرجوني من الضيق ويتكلموا معايا 
وندخل في موضوع وانسى إني كنت مضايق واهدأ وانسى وساعات ابقى مضايق ساعة لما 

 اجي انام واقعد دماغي تسرح شويه اقرأ قرآن أو اسمع قرآن اهدأ وأنام واطمئن(.
د الدراسة أن مرضى الجلطة الدماغية يتعرضون لالكتئاب بع : أظهرت نتائج هذهالتعليق

األداء الوظيفي واألنشطة الحياتية  الجلطة الدماغية وضغط نفسي شديد وضعف شديد في
اليومية. وكل ذلك يعرقل شفاء مريض الجلطة الدماغية مما يستدعي العالج النفسي 

همية حيث جاءت لتوضح لنا بأن واالجتماعي بكل أشكاله وهذه الدراسة تمثل دراسة ذات أ 
مرضى الجلطة الدماغية يتعرضون لالكتئاب وتم التوضيح في الدراسة من خالل الفحص 

ى أن ال إل االكلينيكي والفحص باألشعة مما يؤكد لنا ذات أهمية هذه الدراسة وقوتها ويستدعي
ي ق الدعم النفسيكمل بدراسته لمعالجة هذه األعراض التي خلفتها الجلطة الدماغية عن طري

شفاء االجتماعي لهؤالء المرضى ) الجلطة الدماغية ( لمعالجة االكتئبا الذي يعرقل عملية ال
اب ويؤثر على الهورمونات ومن هذه الهورمونات هرمونات مسئولة عن الذاكرة والقلق واالكتئ

التدخل  والمناعة للجسم كل هذه الهورمونات تتأثر بالحالة المزاجية للمريض مما يستدعي
 النفسي واالجتماعي.

وتشير الدراسة إلى المشكالت التي يتعرض لها مرضى الجلطات الدماغية قبل اإلصابة 
بالجلطة الدماغية كانت معظمها نفسية واجتماعية سببت ضغوط وتأثيرات سلبية على الجانب 
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كتئاب البيولوجي أدى إلى الجلطة الدماغية التي خلفت أعراض ومشاكل نفسية ومنها اال
ا مشاكل اقتصادية  والعصبية واألفكار السلبية وضعف الثقة بالنفس والقلق والخوف وأيض 
كتكلفة العالج، وتكاليف المعيشة، المسكن، تكاليف تعليم األبناء على العزلة االجتماعية 
وضعف العالقات االجتماعية ومنها قلة دعم األسرة واألهل والجيران واألصدقاء كل هذه 

النفسية واالقتصادية تتطلب الدعم النفسي االجتماعي لهؤالء المرضى إلعادة دمجهم المشاكل 
 إلى المجتمع مرة أخري.

وهذا ما أكدته دراسة )عامر( والتي هدفت إلى التعرف على المشكالت االجتماعية  -
والنفسية لدى المرضى بأمراض مزمنة وتوصلت نتائج الدراسة وجود مشكالت اجتماعية منها 

الدخل، تكلفة تعاليم األبناء، تكاليف العالج، ضعف الثقة بالنفس وضعف العالقات  قلة
االجتماعية توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبلي 
 والبعدي للتدخل المهني باستخدام نموذج حل المشكلة إلى تنمية الدعم النفسي االجتماعي

 الح القياس البعدي.بأبعاده المختلفة لص
م وهذا ما أكدته ذكر الحاالت التي استجابت للدعم النفسي االجتماعي وهي الحاالت رق

(. والتي ذكرت أعاله اني 18(، )15(، )14(، )12(، )9( ، )7( ، )4( ، )3( ، )2(، )1)
نا للي الما بكون مضايق أو مكتئب وبتألم والدي يقعدوا معايا ويتكلموا ويحاولوا يخرجوني من ا

أكثر بفيه وساعتها بنسى االلم وحتى لو انا ناسي اي موضوع بيقعدوا يتكلموا معايا ويفكروني 
لم من موقف لحد اما افتكر وساعتها بفتكر فبالدعم النفسي االجتماعي يتم تحسين مستوى األ

لة حاعند الحالة وتم ذكر الحاالت وتم تحسين مستوى الذاكرة وتم تحسين الحالة النفسية وال
 المزاجية عند الحاالت.

والتي لم تنال الدعم النفسي  17،  16،  11،  10،  8،  6أما الحاالت رقم 
االجتماعي المطلوب فكانت تشكو من ضعف الذاكرة، واآلالم الكثيرة في الجسم عامة وفي 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  حمود عمر أبو العزمم
 

 2022مايو المجلد الحادي والخمسون، العدد الخامس، الجزء األول، 

 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 
 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني

 

173 

الجزء المصاب خاصة وزيادة الخوف والقلق وزيادة االكتئاب وضعف الجهاز المناعي وانعكس 
 ذلك على ثبات مستوى الحاالت في الشفاء بل وتأخرها.

 مما سبق نستنتج أهمية وتأثير الدعم النفسي االجتماعي على حل المشكالت النفسية -
 واالجتماعية لمرضى الجلطات الدماغية أدى إلى تحسين حاالت الجلطة الدماغية.

ها بألسرة التي يوجد تتعرض ا التوعية التي تقدم لمرضى الجلطة الدماغية وأسرهم: -4
مرضى أمراض مزمنة عامة وأمراض الجلطة الدماغية خاصة إلى ضغوط نفسية 
واجتماعية نتيجة األحداث الجديدة التي طرأت على األسرة من هموم المرض وضغط 
 المريض على أسرته نفسي ا واجتماعي ا وهو أمر خارج عن اإلرادة يتطلب توعية للمريض

مل مع هذه األعراض المستجدة على المريض وأسرته ألن هؤالء وأسرته في كيفية التعا
 المرضى يحتاجون إلى تعامل ودعم وصبر عليهم وتلبية طلبهم قدر االستطاعة ومعرفة ما

 لوجيةينفعه وما يضره فال بد من تقديم دعم نفسي لهؤالء المرضى لالرتقاء بوظائفه السيكو 
ظهار إعم النفسي هنا ال يكون عبارات فقط، أو وزيادة مهاراته في المواجهة الفعالة، والد

ا بسماع تعبيرات المريض واالهتمام به ،  السلوكيات المساندة فقط، وإنما يكون أيض 
 ومشاركته إياها والتعاطف معه.

كل هذا الدعم ال بد من تدريب األسرة عليه لمعرفة كيفية التعامل مع مريضهم  -
لها مرضى الجلطات الدماغية من عصبية وتوتر وتعرفهم على كل األعراض التي يتعرض 

(، 1وقلق واكتئاب وتوعيتهم في معرفة كيفية التعامل مع هذه األعراض فقد ذكرت الحالة رقم )
(. والتي ذكرت انا بحافة على 18(، )15(، )14(، )12(، )9( ، )7( ، )4( ، )3( ، )2)

لعالج الطبيعي وبعمله وبحافة العالج في المواعيد زي ما الدكتور وصاني ووصاني بعمل ا
عليه وأحاول ما أقعدش لوحدي علشان ما اسرحش وأخاف واقلق واضايق واتعصب ووالدي 
وأهلي كانوا دايما بيشجعوني بعمل العالج الطبيعي والمساعدة على الحركة حتى لو انا بزهق 
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حسن في وده كان بيحفزني واني استقوى على المرض وفعال كانت نتيجته كويسه وكنت بت
الحركة والذاكرة وعدم الخوف والعصبية قلت كتير والقلق واأللم وهذه التوعية هي ضمن أحد 
نماذج لتفسير الدعم االجتماعي وهو النموذج األثر الرئيس للدعم يفترض هذا النموذج أن 
الـدعم يـرتبط أساسـا باألشخاص الذين يقعون تحت ضغط، ويعرف هذا بنموذج التخفيف أو 

ـة، حيـث ينظر إلى الدعم على أنه يعمل على حماية األشخاص الذين يتعرضـون الحماي
لضـغوط، مـن احتمال التأثير الضار لهذه الضغوط، حيث أن هناك أثر عام ومفيد للدعم 
االجتماعي على الصحة البدنية والنفسية يمكن أن يحدث ألن الشبكات االجتماعية الكبيرة 

ت ايجابية منتظمة ومجموعة من األدوار التي تتلقى مكافأة من يمكن أن تـزود األشخاص بخبرا
المجتمع ،وهذا النوع من الدعم يمكن أن يرتبط بالسعادة، حيث أنه يوفر حالة ايجابية من 
الوجـدان وإحساسا باالستقرار في مواقف الحياة، واالعتراف بأهمية الذات . كذلك فان التكامل 

يساعد أيضا في تجنب الخبرات السالبة )المشـكالت الماليـة فـي الشبكة االجتماعية يمكن أن 
أن تزيد مـن احتمـال حـدوث  -بدون وجود الدعم -والقانونية ...( والتي من الممكن 

االضطراب النفسي أو البدني ويصور هذا النموذج للدعم من وجهة نظـر سوسـيولوجية على 
االجتماعية . أما من ناحية الوجهة  أنه تفاعل اجتماعي منظم أو االنغماس في األدوار

السيكولوجية فانه ينظر للدعم على أنه تفاعل اجتمـاعي وانـدماج اجتمـاعي، ومكافـأة العالقات 
ومساندة الحالة، وهذا النوع من الدعم الخاص بالشـبكة االجتماعيـة يمكـن أن يرتبط بالصحة 

بية، أو وظـائف جهاز المناعة، أو عن البدنية عن طريق آثار االنفعال على الهرمونات العصـ
طريق التأثير على أنماط السلوك المتصل بالصـحة مثـل تـدخين السجائر وتعاطي الخمور أو 

 البحث عن المساعدة الطبية.
ويركز هذا النموذج على فكرة التأثير المباشر الذي يمارسه الدعم االجتماعي على 

النموذج لممارسة سـلوكيات صـحية سـليمة كالتغذية السلوك، األمر الذي يدفع الناس حسب هذا 
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الصحية مثال وممارسة الرياضة والعادات الصحية األخرى التي تحـافة علـى صحة اإلنسان 
 تحميه من اضطرابات عضوية ونفسية محتملة.

وهذا ما أكدته دراسة ديروبيز وزمالؤه أن العالج السلوكي المعرفي فعال في عالج  
 رضى القلب مقارنة مع العالج بالعقاقير المضادة لالكتئاب.االكتئاب لدى م

 العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وتحسن حاالت الجلطة أثرما الفرق بين  -5
متغيرات  أشارت أهم النتائج إلى أنه ال توجد أي فروق على :الدماغية بين الذكور واإلناث

رمونات حد وتحسن خاليا الدماغ و الدراسة من حيث المحور االجتماعي والنفسي واله
تحسن الجلطة الدماغية وهذا يدل على أن الذكور واإلناث في الريف والحضر والمجتمع 
 ككل يتعرض الجميع من الدعم النفسي واالجتماعي وتأثير هذا الدعم يكاد يكون متوازن 

ذو كل من الذين يعيشون في الريف والحضر وهذا من أهم ما يميز مجتمعنا الشرقي 
 واإلصابة والمرض.العادات والتقاليد المتماسكة والمبارزة في حالة الشدة 

ة ماغيما الفرق بين العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وتحسن حاالت الجلطة الد -6
ا أهم النتائج إلى أنه ال توجد أي فروق على  :لكل من الريف والحضر أشارت أيض 

جتماعي والنفسي والهرمونات حد وتحسن خاليا متغيرات الدراسة من حيث المحور اال
الدماغ و تحسن الجلطة الدماغية وهذا يدل على أن كال من الريف والحضر والمجتمع 
 ككل يتعرض الجميع من الدعم النفسي واالجتماعي وتأثير هذا الدعم يكاد يكون متوازن 

ا الشرقي ذو كل من الذين يعيشون في الريف والحضر وهذا من أهم ما يميز مجتمعن
 العادات والتقاليد المتماسكة والمبارزة في حالة الشدة واإلصابة والمرض.
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 التوصيات
في ضوء ما انتهت إليه الدراسة فإنه يمكن الخروج ببعض التوصيات العلمية من  -

 خالل التأكيد على النقاط التالية:
ودوره الكبير في  إجراء المزيد من الدراسات حول أهمية الدعم النفسي االجتماعي -

ماد عالج مرضى ) األمراض المزمنة ( وااللتفات إلى النظرة التكاملية في العالج ليس االعت
ا.  على الجانب الطبي فقط بل األفضل االتجاه في العالج الطبي والنفسي مع 

تطبيق الدعم النفسي االجتماعي على نطاق واسع في كل مناهج الحياة للوقاية من  -
ض لبي للضغوط النفسية على الصحة الجسمية التي تكون سبب في اإلصابة باألمراالتأثير الس

 المزمنة والخطيرة.
ج االهتمام بالجانب النفسي في المستشفيات وتدريب األخصائيين النفسيين على العال -

 النفسي جنب ا إلى جانب العالج الطبي.
 ي.لنفسي بجانب العالج الطباالهتمام بالنموذج الحديث في العالج بالنظرة للعالج ا -
 تدريب المعالجين الفزيقيين ) الحركي ( على التعامل مع مرضى الجلطة الدماغية. -
اإلرشاد النفسي والعالج السلوكي والمعرفي لمرضى الجلطة الدماغية خاصة  -

 والمرضى عامة.
نفسي تدريب األسرة على كيفية التعامل مع مرضى الجلطة الدماغية في توفير مناخ  -

 واجتماعي إيجابي من خالل تعلم سلوكيات كيفية التعامل مع هؤالء المرضى.
عمل برنامج يومي لمرضى الجلطات الدماغية تشغل وقتهم ومنها قراءة بعض الكتب،  -

زيارة بعض األقارب واألصحاب، مشاهدة التلفاز، التدريب الحركي، الحديث في بعض 
 هو إيجابي له.المواضيع اإليجابية وتذكرته بكل ما 
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 تحديد الدور اإليجابي الذي يقوم به المعالج النفسي لدعم مرضى الجلطة الدماغية -
 وأسرته.
 اكتساب األساليب المعرفية لمواجهة هذه الضغوط والحد من أثرها. -
 تقديم مقترح لبرنامج توعية لمريض الجلطة الدماغية وأسرته. -
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ABSTRACT 

The study aimed to prove the effect of psychosocial support on 

improving stroke cases and the importance of the study in providing 

scientific explanations about the effect of psychosocial support on 

improving stroke cases and whether it differs according to the 

surrounding environment in which these patients live, and from the 

theories directed to the study that dealt with psychosocial variables 

theory Social support main effect model, stress protective effect model, 

physiological theory of stress, cognitive theory on stress and coping. 

- The method used in the study is the case study approach and this 

approach focuses on the case study in-depth study and its precise 

description and the environment in which they live and what their 

impact on these patients is to highlight the strengths and weaknesses. 

The study sample consisted of 18 cases of stroke patients aged from 
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40 to 60 The sample came in a variety of years in both rural and 

urban environments, in its combination of males and females. 

Among the tools used in the in-depth interview study is the 

systematic observation. 

- Among the methods used in the study is the descriptive method, the 

comparative method, and the results of the study found the effect of 

psychosocial support on the improvement of stroke cases in both 

males and females, and that all those who are subjected to 

psychosocial support improve their condition, whether in the urban 

or rural environment, and in both The male and female sexes. 

- The most important recommendations related to the study are 

psychological counseling, behavioral therapy and knowledge for 

stroke patients in particular and chronic diseases in general. 

- Training families on how to deal with stroke patients to provide a 

positive psychosocial climate by learning behaviors of how to deal 

with these patients. 

Creating a daily program for stroke patients that occupy their time, 

including reading some books, visiting relatives, exercises, 

physiotherapy sessions, and watching awareness programs. 

 

 

 


