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 الخصائص الديموجرافية والمساندة االجتماعية  
 ية  ناعوعالقتها باألمراض المهنية لدى العاملين بالمؤسسات الص

 ةت النظيفة والصناعات الغير نظيفدراسة مق ارنة بين الصناعا
 

 (3)مصطفي حسن رجب -(2)براهيمإرزق سند  -(1)حمد عمارةأمنال محمد سيد 
 (4)هدي عبد المؤمن السيد

 ،كلية اآلداب (2 جامعة عين شمس، كلية الدراسات والبحوث البيئية، راسات علياطالبة د (1
، كلية التربية( 4 جامعة عين شمس، كلية الدراسات والبحوث البيئية( 3 جامعة عين شمس
 جامعة عين شمس

 

 مستخلصال
 معرفة العالقة بين الخصائص الديموجرافية والمساندة االجتماعية هدفت الدراسة إلى

لين رفة العالقة بين الخصائص الديموجرافية واألمراض المهنية ومعرفة الفروق بين العامومع
ومعرفة الفروق  في الصناعات النظيفة والصناعات غير النظيفة في الخصائص الديموجرافية

بين العاملين في الصناعات النظيفة والصناعات غير النظيفة في األمراض المهنية. وقد 
من  ( فردا  80المنهج الوصفي االرتباطي المقارن تكونت عينة الدراسة من ) ون استخدم الباحث

( منهم يعملون في صناعات نظيفة 40العاملين في المؤسسات الصناعية من الجنسين )
( منهم يعملون في صناعات غير نظيفة 40الرياضة( و) –المالبس  –الكمبيوتر  –)األطعمة 
نوع عة المطاط والبالستيك(. وتنقسم العينة من حيث الالصناعات الكيماوية وصنا –)البترول 

، يةأنثى وقد طبق الباحثون مقياسي االمراض المهنية والمساندة االجتماع 34ذكرا  و 46إلى 
 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

ة المهنوجود عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين المساندة االجتماعية وبين النوع و  -1
ن ا  بيوالدخل والحالة االجتماعية. كما تشير إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائي

 العمر والمساندة االجتماعية وتشير أيضا  إلى أن العالقات االرتباطية بين المستوى 
 التعليمي والخبرة وعدد األوالد غير دالة إحصائيا . 
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لمهنة وسنوات الخبرة وبين األمراض وجود عالقات ارتباطية موجبة دالة بين العمر وا -2
المهنية، مما يشير إلى أن كلما ازدادت تلك الخصائص الديموجرافية ازدادت األمراض 
المهنية التي يتعرض لها العاملون بالمؤسسات المهنية ويصابون بها والعكس أيضا  

دخل هنة والصحيح. ووجود عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائيا  بين النوع والتعليم والم
ة والحالة االجتماعية مما يشير إلى وجود عالقات عكسية بين تلك الخصائص الديموجرافي

 وبين األمراض المهنية 

وجود فروق دالة إحصائيا  بين العاملين في الصناعات غير النظيفة والعاملين في  -3
 الصناعات النظيفة في المساندة االجتماعية. 

ت العاملين في الصناعات النظيفة والعاملين في الصناعاوجود فروق دالة إحصائيا  بين  -4
 غير النظيفة في أعراض األمراض المهنية. 

 ويوصي البحث بإجراء المزيد من الدراسات العلمية على مشكلة الدراسة وتصميم برامج
ير غارشادية لزيادة المساندة االجتماعية للعاملين في الصناعات المختلفة وخاصة الصناعات 

 فة.النظي
 - االمراض المهنية - المساندة االجتماعية - الخصائص الديموجرافيةالكلمات المفتاحية: 

 الصناعات النظيفة وغير النظيفة
 

 مقدمة
تعد األمراض المهنية كارثة على كل مستويات الحياة العامة والخاصة، فهي مشكلة 

 مصابين.اقتصادية تكلف الكثير من األموال للدولة وللمؤسسة ولألفراد ال
 .منتجةوهي مشكلة اجتماعية تقلل من الموارد البشرية للدولة وتقلل من األيدي العاملة ال

 وهي مشكلة طبية تكلف الكثير من األموال لتشخيص وعالج ومتابعة وتأهيل المصابين,
وهي مشكلة أسرية حين يصاب أحد أفراد األسرة بها خاصة لو كان المصاب هو العائل 

، وهي مشكلة تربوية حيث يتأثر أبناء العامل أو الموظف المصاب. وهي األساسي لألسرة
مشكلة نفسية لما يترتب على اإلصابة باألمراض المهنية من تأثيرات نفسية واضطرابات 

 وسيكترية. سيكوسوماتية



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

 وآخرون  مد عمارةمنال محمد سيد أح
 

 2022أغسطس ، ألولاالثامن، الجزء  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

91 

Marinaccio,, A., Ferrante, P., Corfiati, M., Di Tecco, C., Rondinone, B., 

Bonafede, M., Ronchetti, M., Persechino, B. &Iavicoli, S., (2013) 
ق وهي مشكلة قانونية تقتضي مالحقتها بالنصوص القانونية التي تحدد الواجبات والحقو 

 والمسئوليات وهي مشكلة تأمينية تحدد التعويضات الالزمة للمصابين باألمراض المهنية. 
 2,78إلصابات يفقد كل عام وحسب أخر إحصائيات لمنظمة العمل الدولية للحوادث وا

مليون شخص حياتهم بسبب حوادث وأمراض مهنية مرتبطة بعملهم بمعدل وفاة أكثر من 
مليون حادث مهني ال تؤدي  374خمسة أشخاص كل دقيقة، كما يتعرض العاملون لحوالي 

 .للوفاة بالعمل سنويا  
وتلك المتعلقة وقد أصبحت األمراض المهنية مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي 

ر من حاالت الوفاة في العالم حسب أخ %70بالدورة الدموية، تمثل خطرا  داهما  وتسبب في 
 تقارير األمم المتحدة. 

 وقد بينت اإلحصائيات العددية أن اإلصابات المميتة والغير مميتة واألمراض المهنية تكبد
 (2019ي. .)منظمة العمل الدولية ، من إجمالي الناتج المحل %4االقتصاد العالمي تكلفة تعادل 

وللحوادث واإلصابات خسائر وأضرار فادحة مادية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة بخالف 
األعباء المالية التي كان باإلمكان تفاديها، ويتأثر الجميع من الحوادث سواء كان العامل 

والمعاناة نتيجة تعرضه المصاب أو أسرته أو الشركة التي يعمل بها. فيتعرض المصاب لآلالم 
لحادث قد يؤدي إلى عجز جزئي أو كامل نتيجة فقدان أو تعطل أحد أجهزة الجسم وقد يصبح 
بذلك في عداد المعاقين، وال يقتصر التأثير على المصاب فقط لكنه يمتد أيضا  إلى أسرته 

على فمهما أخذت األسرة من تعويض ال يغني عن إن رب األسرة أصبح معاقا وغير قادر 
تلبية احتياجات أسرته في كافة النواحي، وكذلك الشركة التي يعمل بها فربما يكون العامل من 
أمهر العمال في تخصصه، وقد يكون في بعض الحرف التخصصية التي من الصعب ملء 
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 .Jiang, T., Tao, N., Shi, L. Ning, Mمكانه بشخص مماثل من حيث الخبرة والمهارة. 

& Liu, J,2018) 
 

 شكلة الدراسةم
تعد األمراض المهنية كارثة على كل مستويات الحياة العامة والخاصة، فهي مشكلة 

 ماعيةوهي مشكلة اجت ،اقتصادية تكلف الكثير من األموال للدولة وللمؤسسة ولألفراد المصابين
 كلفتقلل من الموارد البشرية للدولة وتقلل من األيدي العاملة المنتجة. وهي مشكلة طبية ت

الكثير من األموال لتشخيص وعالج ومتابعة وتأهيل المصابين, وهي مشكلة أسرية حين 
 يصاب أحد أفراد األسرة بها خاصة لو كان المصاب هو العائل األساسي لألسرة، وهي مشكلة

تربوية حيث يتأثر أبناء العامل أو الموظف المصاب. وهي مشكلة نفسية لما يترتب على 
وهي  ،سيكتريةالو  سيكوسوماتيةهنية من تأثيرات نفسية واضطرابات اإلصابة باألمراض الم

 ولياتمشكلة قانونية تقتضي مالحقتها بالنصوص القانونية التي تحدد الواجبات والحقوق والمسئ
 وهي مشكلة تأمينية تحدد التعويضات الالزمة للمصابين باألمراض المهنية. 

 2,78حوادث واإلصابات يفقد كل عام وحسب أخر إحصائيات لمنظمة العمل الدولية لل
مليون شخص حياتهم بسبب حوادث وأمراض مهنية مرتبطة بعملهم بمعدل وفاة أكثر من 

مليون حادث مهني ال تؤدي  374خمسة أشخاص كل دقيقة، كما يتعرض العاملون لحوالي 
 للوفاة بالعمل سنويا . 

التنفسي وتلك المتعلقة  وقد أصبحت األمراض المهنية مثل السرطان وأمراض الجهاز
ر من حاالت الوفاة في العالم حسب أخ %70بالدورة الدموية، تمثل خطرا  داهما  وتسبب في 

ة وقد بينت اإلحصائيات العددية أن اإلصابات المميتة والغير مميت،تقارير األمم المتحدة
امر ع)ج المحلي. من إجمالي النات %4واألمراض المهنية تكبد االقتصاد العالمي تكلفة تعادل 

 (2016،عبد الوهاب على السنباني ومهديد فاطمة الزهراء 
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وللحوادث واإلصابات خسائر وأضرار فادحة مادية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة بخالف 
األعباء المالية التي كان باإلمكان تفاديها، ويتأثر الجميع من الحوادث سواء كان العامل 

التي يعمل بها. فيتعرض المصاب لآلالم والمعاناة نتيجة تعرضه المصاب أو أسرته أو الشركة 
لحادث قد يؤدي إلى عجز جزئي أو كامل نتيجة فقدان أو تعطل أحد أجهزة الجسم وقد يصبح 
بذلك في عداد المعاقين، وال يقتصر التأثير على المصاب فقط لكنه يمتد أيضا  إلى أسرته 

ن إن رب األسرة أصبح معاقا وغير قادر على فمهما أخذت األسرة من تعويض ال يغني ع
تلبية احتياجات أسرته في كافة النواحي، وكذلك الشركة التي يعمل بها فربما يكون العامل من 
أمهر العمال في تخصصه، وقد يكون في بعض الحرف التخصصية التي من الصعب ملء 

 (Encyclopedia Britannica ,2019)مكانه بشخص مماثل من حيث الخبرة والمهارة. 
ي التالوللبدء في إيجاد العامل البديل فإن ذلك يأخذ الكثير من الجهد والمال والوقت، وب

طة يتأثر الموقع والنشاط الذي يعمل به العامل بالمشروع. مما يؤدي إلى تأخير باقي األنش
 يكون  المترتبة على ذلك النشاط الذي يعمل به، باإلضافة لغرامات تأخير على المشروع وقد

مشروع قومي كمشروعات الشركة التي يقع على عاتقها تلك النوعية من المشروعات التي ال 
 يسمح بالتأخير بها ولو لساعة واحدة. 

ر وإلصابات العمل واألمراض المهنية التي تنتج عن ظروف بيئة العمل الغير آمنة، آثا
العمل واألمراض المهنية سلبية تظهر في أيام العمل الضائعة )المفقودة( بسبب إصابات 

وكذلك في حالة عدم كفاية إجراءات السالمة والصحة المهنية في المشروعات والتي تنعكس 
 بدورها على العمال والموقع. 

حاول الباحثون إجراء دراسة لمعرفة الخصائص الديموجرافية والمساندة  وقد
ن نة بيات الصناعية: دراسة مقار االجتماعية وعالقتها باألمراض المهنية لدى العاملين بالمؤسس

 الصناعات النظيفة والصناعات الغير نظيفة 
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 أسئلة الدراسة
 وتتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ما العالقة بين الخصائص الديموجرافية والمساندة االجتماعية؟  -1

 ما العالقة بين الخصائص الديموجرافية واألمراض المهنية؟  -2

فروق بين العاملين في الصناعات النظيفة والصناعات غير النظيفة في الخصائص ما ال -3
 الديموجرافية؟ 

ما الفروق بين العاملين في الصناعات النظيفة والصناعات غير النظيفة في األمراض  -4
 المهنية؟ 

 

 أهداف الدراسة  
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

لين ئص الديموجرافية والمساندة االجتماعية لدى عينة من العاممعرفة العالقة بين الخصا -1
 في المؤسسات الصناعية. 

ي فمعرفة العالقة بين الخصائص الديموجرافية واألمراض المهنية لدى عينة من العاملين  -2
 المؤسسات الصناعية. 

معرفة الفروق بين العاملين في الصناعات النظيفة والصناعات غير النظيفة في  -3
 ائص الديموجرافية. الخص

اندة معرفة الفروق بين العاملين في الصناعات النظيفة والصناعات الغير النظيفة في المس -4
 االجتماعية. 

راض معرفة الفروق بين العاملين في الصناعات النظيفة والصناعات الغير النظيفة في األم -5
 المهنية. 
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 أهمية الدراسة
يرة رات تتعلق باألمراض المهنية وأثارها الخطتنبع أهمية الدراسة من مجموعة من المؤش

ين صلة باقتصاديا  واجتماعيا  وصحيا  ونفسيا  وأسريا  وتربويا  على المجتمعات واألفراد، وال
ابي الخصائص الديموجرافية للعاملين في المؤسسات الصناعية واألمراض المهنية واألثر اإليج

هنية الخاص في التغلب على تأثيرات األمراض المللمساندة االجتماعية على المستويين العام و 
 وتنقسم أهمية الدراسة إلى: 

نه منطلقت وتتمثل فيما تضيفه الدراسة العلمية إلى التراث النظري الذي ا: األهمية النظرية
ة مساندوهو هنا يتمثل في النظريات المفسرة لتأثير العوامل الديموجرافية وعالقتها بكل من ال

ت ألمراض المهنية. وكئلك النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية والنظريااالجتماعية وا
اعات النظري المفسر للفروق بين العاملين في الصن المفسرة لالمراض المهنية . وكذلك االطار

 ية . النظيفة وغير النظيفة في الخصائص الديموجرافية واالمراض المهنية والمساندة االجتماع
ون المهتمو وتتمثل األهمية التطبيقية فيما يكن أن يستفيده المتخصصون  ة:األهمية التطبيقي

 بالمجال من فنيات عملية وإرشادات تطبيقية للتعامل مع مشكلة الدراسة لزيادة المساندة
االجتماعية وتحسينها لدى العاملين في المؤسسات الصناعية عامة وفي الصناعات غير 

ألمراض المهنية والتغلب عليها وعلى تأثيراتها على النظيفة على وجه الخصوص وتقليل ا
 المجتمع والفرد.

ت صناعاقد تسهم نتائج الدراسة في زيادة االهتمام لدى المسئولين باختيار العاملين في ال
ن المختلفة سواء كانت نظيفة او غير نظيفة باختيار العاملين المناسبين لتلك الصناعات م

 ا يسهم في زيادة انتاج العاملين في تلك الصناعات وزيادةحيث الخصائص الديموجرافية مم
 جودته وتقليل الحوادث المهنية واصابات العمل واالمراض المهنية التي يصابون بها . 



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

 وآخرون  مد عمارةمنال محمد سيد أح
 

 2022أغسطس ، ألولاالثامن، الجزء  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

96 

 الفروض  
 تحاول الدراسة الحالية التحقق من الفروض التالية: 

ية ندة االجتماعتوجد عالقة ارتباطية دالية إحصائيا  بين الخصائص الديموجرافية والمسا -1
 لدى عينة الدراسة. 

دى توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بين الخصائص الديموجرافية واألمراض المهنية ل -2
 عينة الدراسة. 

ت توجد فروق دالة إحصائيا  بين العاملين في الصناعات النظيفة والعاملين في الصناعا -3
 غير النظيفة في المساندة االجتماعية. 

ت الة إحصائيا  بين العاملين في الصناعات النظيفة والعاملين في الصناعاتوجد فروق د -4
 غير النظيفة في األمراض المهنية. 

 

 الدراسات السابقة
إلى بحث األهمية النسبية للعوامل   Koukouli, et al (2002)وقد هدفت دراسة 

دة لمساناولة معرفة دور االجتماعية الديموجرافية والحالة الصحية الجسمية بالنسبة لألداء ومحا
 ( من المجتمع العام باستخدام المقابلة 1356االجتماعية. وقد تضمنت العينة )

 ء وأنوقد بينت النتائج، أن العوامل االجتماعية الديموجرافية لها تأثير دال على األدا
بات تيالحالة الصحية البدنية أيضا  لها تأثير دال على الحالة الوظيفية. وقد تبين أن التر 

 المعيشية والحالة الزواجية لها تأثير دال على مؤشرات األداء. 
وقد بينت النتائج ارتباط الغياب المرضى بالعمالة المستجدة والعمل في شركات كبيرة 
والتعرض لمخاطرة اإلصابات والجروح والتنمر أو التمييز بين العمال والعمل في نوبات. وقد 

ور بانخفاض مستوى التعليم والتوظيف والتعرض للضوضاء ارتبط الغياب المرضي لدى الذك
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واالهتزازات. وقد ارتبط الغياب المرضي لدى اإلناث بالعمل اليدوي والعوامل المرتبطة بالمشقة 
 في العمل. 

أن الضغوط ترتفع في كل مجاالت الحياة  Rami & Singh (2012)وتبين دراسة 
صفها السبب الرئيسي للمشكالت الصحية وخاصة في بيئة العمل وتبرز ضغوط العمل بو 

 ئية. الجسمية والنفسية. والضغوط هي استجابة الفرد الجسمية والنفسية للمطالب والضغوط البي
والضغوط عامة وضغوط العمل على وجه الخصوص في ازدياد وهي من المشكالت 

بسبب  الصحية الخطيرة والضغوط المهنية هي عجز الفرد عن التكيف مع ضغوط الوظيفة
 ضعف التناسب. 

أن العمر والنوع والحالة  Khumalo, Temane&Wissing (2012)ويبين بحث 
باين ن التمالزواجية والتعليم والحالة الوظيفية والموقع البيئي عوامل تفسر وجود مقادير مختلفة 

 في الرخاء النفسي والصحة العقلية. 
خاء االجتماعية الديموجرافية في الر وقد قرر الباحثون وجود نتائج غير متسقة للعوامل 

النفسي اعتمادا  على تعريف وقياس الرخاء والسياق وطبيعة السكان. وقد استكشفت هذه 
يقية ة إفر الدراسة العالقة بين المتغير االجتماعية الديموجرافية في سياق قارة إفريقيا على عين

 ( من الذكور واإلناث. 459في جنوب إفريقيا تتضمن )
  رخاء.نت النتائج أن المتغيرات االجتماعية الديموجرافية تلعب دورا  في تحديد الوقد بي

هي  بينت باالضافة إلى ذلك  أن الحياة الحضرية والعمل والتعليم وكون الفرد متزوجا  و 
 حضريةمتغيرات ترتبط بقدر أعلى من الرخاء النفسي وقد فسرت عوامل مثل البيئة الريفية أو ال

 مل او بدون عمل أكبر قدر من التباين في قياسات الرخاء النفسي. وكون الفرد يع
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ببحث يتناول المتغيرات االجتماعية Marinaccio, et al  (2013) وقد قام 
الديموجرافية والمهنية المتورطة في مخاطرة اإلصابة باألمراض المهنية وقد قام الباحثون 

بين مخاطرة االضطرابات المهنية والضغوط  بتطبيق استبيان للصحة والسالمة لمعرفة العالقة
 ( 6378والخصائص الديموجرافية والمهنية على عينة من )

 ساندةولقد بينت نتائج الدراسة أن العامالت اإلناث  لديهن درجات أدنى من السيطرة والم
 ور.لذكافي العمل أكثر من العمال االجتماعية للزمالء ووجود إدراكات سلبية للعالقات والتغير 

هنية ة المولقد ارتبط العمر واألقدمية المهنية والمستوى التعليمي ارتباطا  موجبا  بالسيطر 
ة عن موجب وارتبط ارتباطا  سالبا  بالمتطلبات المهنية. ولقد كان لدى العمال الموسميين إدراكات

ثر ني أكمتطلبات المهنة والعالقات المهنية ولكن كان لديهم مصاعب أكثر تتعلق بالدور المه
 من العمال الدائمين. 

ظيمي ( إلى معرفة العالقة بين التماثل التن2016هدفت دراسة السنباني وفاطمة الزهراء )
( 448وبعض المتغيرات الديموجرافية للعاملين بالبريد وقام الباحثان بتطبيق استبيانه على )

 ول التماثل التنظيميموظفا  من الجنسين وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة ح
 تعزي للنوع والمستوى الوظيفي وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي. 

 بدراسة للعالقة بين مختلف العوامل الديموجرافية Rahman, et al (2020)وقد قام 
لدى المرضى المصابين به في شيناي في  448وبين السيطرة على مرض ضغط الدم المرتفع 

 الهند 
عمل راسة أن العمر ومدة اإلصابة بضغط الدم المرتفع وحالة مكان البينت نتائج الد وقد

وية لها ارتباط سالب دال إحصائيا  بالسيطرة على ضغط الدم المرتفع وأن تناول المريض لألد
 له ارتباط موجب دال بالسيطرة على مستوى ارتفاع ضغط الدم. 
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 اإلطار النظري
أعدادهم والتغيرات التي تطرأ عليهم علم الديموجرافيا يبحث في السكان من حيث 

اني، السك والعوامل التي تنشأ عنها هذه التغيرات. ويعني علم الديموجرافيا أيضا  بدراسة التركب
وذلك بتقسيم السكان إلى مجموعات متماثلة على أساس النوع والسن والحالة االجتماعية 

ا مسكانية واضحة، ويتيسر تحديد والتوزيع المهني والتعليمي والديني، حتى تبدو الصفات ال
رق يترتب عليها من آثار اقتصادية وأوضاع اجتماعية، وتستعين الدراسات الديموجرافية بالط
 رافيااإلحصائية بعد تطويرها ومالءمتها لطبيعة البيانات الديموجرافية. فميدان علم الديموج

ديد حاولة تعليل أسبابها وتحمتسع ويشمل أيضا  دراسة التحركات السكانية الطويلة المدى وم
 أساليبها. 

، وقد عرفه بأنه 1855في عام  (Guillard)وأول من استعمل لفظ ديموجرافيا جويارد 
 التاريخ الطبيعي واالجتماعي للجنس البشري، فهو دراسة عددية للسكان وتحركاتهم العامة

يثا  فيا حدوقد عرفت الديموجراوظروفهم الطبيعية وأحوالهم المدنية وصفاتهم العقلية واألخالقية، 
ات الوفيو بأنها دراسة للسكان األدميين بالطرق اإلحصائية لتحديد عدد األحياء وحاالت المواليد 

في إقليم معين، وقياس معدالت الخصوبة والوفيات والزواج، ويعرف القاموس الديموجرافي 
كيبه البشري من حيث حجمه وتر لهيئة األمم المتحدة الديموجرافيا بأنها "دراسة عملية للجنس 

 وما يحدث فيهما من تطور". 
 الديموجرافيا أنواع: تاريخية تعرض للسكان قبل اإلحصاءات الحديثة، ورياضية تدرس تطور
ة السكان تطورا  عدديا ، ووصفية تبين خصائص السكان ومميزاتهم. وهناك توقعات ديموجرافي

 ادية.عموجرافية يزيد فيها عدد السكان زيادة غير تشير إلى مستقبل السكان ونموهم، وثورات دي
 (270( ص1975)حنا رزق، )
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والخصائص الديموجرافية هي خصائص السكان مثل العمر والنوع ... إلخ، والمستخدمة 
مل في علم الديموجرافيا لتكوين بروفيل ديموجرافي يتضمن العمر والحراك في وقت السفر للع

ي فستوى التعليمي وملكية المنازل. وتلك المعلومات تستخدم أو عدد السيارات المتاحة والم
 Public Opinionوبحوث الرأي العام  Marketingمجاالت عديدة مثل بحوث التسويق 

والتسويق  Consumer Behaviorوبحوث علم النفس السياسي وبحوث سلوك المستهلك 
ع المختلفة والتي تهتم بجموالبيع المباشر وبحوث علم االجتماع وبحوث علم النفس بفروعه 

  .بيانات 
بعاد أويرى الباحثون عموما  أن المساندة االجتماعية تتضمن ثالثة : المساندة االجتماعية

Dimensions . 
عية إلى وتشير بنية المساندة االجتما Functionفي مقابل الوظيفة  Structureالبنية  أولهما:

 (Cohen & Wills, 1985)الفرد. عدد العالقات االجتماعية التي يحتفظ بها 
يمية وتتضمن أمثلة متغيرات المساندة االجتماعية التي تتمثل البنية عدد األصدقاء الحم

 وحجم شبكة العالقات االجتماعية وكثافة شبكة العالقات االجتماعية والحالة الزواجية. 
ي تفاعالت السلوك المتضمن ف Typeأما وظيفة المساندة االجتماعية فتشير إلى نمط 

أو معامالت المساندة االجتماعية وهناك تسميعات لألنماط المتنوعة للوظائف الخاصة 
 ,Cohen & Willsبالمساندة مع قدر كبير من التداخل بينها وتعريفاتها اإلجرائية. ولقد قام 

بتصنيف الوظائف المختلفة في أربع فئات تتسم بالشمورية واالقتصاد هي مساندة  1985
والمساندة المعلوماتية  Instrumentalوالمساندة األدواتية  Esteem Support التقدير

Informational  ومساندة الرفقة أو الصحبة االجتماعيةSocial Companionship . 
 والمساندة التعبيرية Emotionalوتتضمن مساندة التقدير متغيرات المساندة االنفعالية 

Expressive ع صديق تقدم للفرد الشعور بالمساندة االنفعالية. فإن مناقشة المشكالت م 
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يم ل تقدويشار إلى المساندة األدواتية على أنها المساندة الملموسة أو المالية أو المادية مث
 حفاضات لوالدين رزقا بطفل حديث. 

والمساندة المعلوماتية هي المساندة التي تيسر صياغة األحداث الضاغطة مفاهيميا  
رد ب عليها وتشتق المساندة المعلوماتية من الخبرات التي بخصوصها بتلقي الفوكيفية التغل

 النصيحة واإلرشاد. 
ي أما مساندة الصحبة والرفقة االجتماعية فهي نوع المساندة التي تشتق من الوقت الذ

يمضيه الفرد بمصاحبة اآلخرين في األنشطة وتؤدي إلى الشعور باالنتماء واإلندماج 
 االجتماعي. 

بل ي مقاوالبعد الثاني المفيد في تعريف المساندة االجتماعية ومقاييسها هو بعد المحدود ف
 . Specific versus Globalالعام 

 وتميز المقاييس المحددة بين األنواع المختلفة من وظائف المساندة االجتماعية وهي
 دة فيلب على أنواع محدمقاييس قد تكون مفيدة عند تحليل فائدة المساندة االجتماعية في التغ

ون الضواغط، وعلى سبيل المثال قد تكون مفيدة لتحليل تأثير مساندة التقدير في مشكالت تك
وتعد  فيها المعلومات المستندة إلى الحل غير عملية )مثل وجود وسرطان في مراحله النهائية(.

البعد  ة أماساندة االجتماعيالمقاييس العامة التي تجمع الوظائف المختلفة معا  مناسبة لتقييم الم
اه لملتقالثالث من المساندة االجتماعية والذي يشار إليه عامة في دراستها فهو بعد المساندة ا

Received  في مقابل المساندة المدركةPerceived . 
تلقاها يالتي والمساندة التي يتلقاها الفرد بالفعل تمثل جميع األنواع المختلفة من المساندة و 

 ا. جودته. أما المساندة المدركة فهي تقييم المساندة عن طريق التقرير الذاتي لنوعيتها و الفرد
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نموذجا  لبيئة األسرة يتضمن الضغوط والتغلب من حيث  Crnicetal, 1983ولقد قدم 
انطباق على األسر ذات األطفال الذين يعانون من مشكالت عقلية وقد صمموا النموذج لكي 

سرة )األطفال ذوو المصاعب العقلية ووالديهم وأخوتهم، ويتضمن أيضا  يتضمن كل أفراد األ
 التفاعالت بين أفراد األسرة. 

ويرى النموذج بيئة األسرة داخل سياق أكبر يتكون من المصادر مثل المساندة 
 االجتماعية، ويعتقد المنظرون أن تلك المصادر تتوسط تأثيرات الضغوط على تكليف األسرة

 ى التغلب على الضغوط أو إلى نتائج سلبية. مما يؤدي إل
لتي نموذجا  للنمو والتغلب لدى األطفال من األسر ا Armstrong, etal 2005ولقد قدم 

 يوجد فيها طفل مصاب بمشكالت انفعالية خطيرة، وهناك مكونات أساسية في هذا النموذج هي
 ة الوالدية ونمو الطفل. المساندة االجتماعية الوالدية والوجود األفضل لألسرة ونوعي

ق ويرى هذا النموذج أن المساندة االجتماعية تعمل بوصفها عامال  وقائيا  فيما يتعل
 بتأثيرات الضواغط على الوجود األفضل لألسرة وكفاءة الطفل وقدرته على التغلب. 

 بهايستخدم مرادفا  للجريمة خاصة بالنسبة للجرائم غير الخطيرة أو الجرائم التي يرتك
الشباب صغار السن ويشيع استخدام االصطالح على أنه يتضمن الهروب والخروج عن 

 السيطرة الوالدية. 
د أن المساندة االجتماعية هي "وجو  محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن:ويعرف كل من 

ا عدد كافي من األشخاص في حياة الفرد يمكنه الرجوع إليهم عند الحاجة، وأن يكون لدى هذ
رجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة له". )محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن الفرد د
1994 ) 
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أن المساندة االجتماعية  ) 2005Leung & Lee(يرى كل من   أبعاد المساندة االجتماعية:
 تشمل األبعاد التالية: 

 المساندة االنفعالية: تشمل الحب والمودة والرعاية واالهتمام.  -أ

ساعد علوماتية: وتشمل توجيه النصيحة والمعلومات والتغذية المرتدة التي تالمساندة الم -ب
 الفرد في حل مشكالته. 

ين العالقات االجتماعية: وتشمل التفاعل االجتماعي اإليجابي مثل قضاء الوقت مع اآلخر  -ج
 (115: ص2012في األنشطة الترفيهية والتسلية. )أبو العال مسعد ربيع 

راجعة االنساق التصنيفية للمساندة تكشف عن درجة عالية من تشير كاترونا إلى أن م
ن االتفاق بين المؤلفين، على الرغم من اختالف المصطلحات التي يستخدمونها، وتخلص إلى أ

 هناك خمسة أبعاد أساسية للمساندة تظهر في معظم هذه النماذج وهي: 
 المساندة الوجدانية: وتبدو في إظهار الشعور بالراحة.  -أ

امل االجتماعي: ويشير إلى مساندة شبكة العالقات االجتماعية كالعضوية في التك -ب
 جماعة ما. 

 مساندة التقدير: من خالل دعم الشعور بالكفاءة الشخصية وتقدير الذات.  -ج

 المساندة المادية: كما تتمثل في تقديم خدمات أو أشياء عينية.  -د

 ،2011مل عبد الرازق المنصوري المساندة المعرفية: مثل التوجيه وأعطاء النصيحة. )أ -ه
 ( 110ص

لغ ( أن األمراض المهنية يب2010لقد ذكر دليل منظمة العمل الدولية )األمراض المهنية: 
( تم تصنيفها إلى تسع فئات رئيسية يندرج تحت كل منها عدد من األمراض 106عددها )

 : ا يليألمراض المهنية كمالمرتبطة بالمهن المختلفة عبر العالم. وقد كانت الفئات الرئيسية ل
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 اضطرابات تسببها المواد الكيميائية.  -1

 اضطرابات تسببها العوامل الفيزيقية.  -2

 اضطرابات تسببها العوامل البيولوجية واألمراض المعدية والطفيلية.  -3

 االضطرابات التنفسية.  -4

 األمراض الجلدية.  -5

 أمراض الجهاز العظمي والعضلي.  -6

 وكية. االضطرابات العقلية والسل -7

 أنواع السرطان المختلفة.  -8

 أمراض أخرى مثل أمراض العمل في المناجم وغيرها مما لم يذكر من قبل. -9

 (ILO (2010): 1 – 8) 

ها ببة لواألمراض المهنية قابلة للوقاية والمنع حيث أن فهم طبيعتها وتحديد عواملها المس
ضارة واإلنسان قد يساعد في ومدى تعرض البشر لها وكيفية حدوث التفاعل بين العوامل ال

 تصميم بنية عمل أمنة. 
 ن فإنوالتفاعل بين الشخص وبيئة العمل الفيزيقية والنفسية واالجتماعية يسير في اتجاهي

رها ا بدو بيئة العمل قد تؤثر في صحة الشخص إيجابا  أو سلبا  وتؤثر في إنتاجيته أيضا  كما أنه
 وتشمل العوامل المؤذية للصحة ما يلي: تؤثر في حالة العامل الجسمية والنفسية 

 ملوثات الهواء.  -1

 العوامل الكيميائية الضارة.  -2

 العوامل البيولوجية الضارة.  -3

 العوامل الفيزيائية الضارة.  -4

 العوامل اإلشعاعية الضارة.  -5
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 العوامل الضارة المرتبطة بمهام العمل.  -6

 إلى العرفان.  العوامل النفسية كالملل والضغوط وانخفاض األجر واالفتقار -7

 حوادث العمل.  -8

عمل واألمراض المرتبطة بالعمل والمهنية تمتد على متصل وفقا  لمدى ارتباطه المرض بال
ة أو المهنة فهناك اضطرابات لها عوامل مسببة محددة في العمل وتلك العوامل ثابتة ومحدد

 ويمكن قياسها والسيطرة عليها. 
بين العمل ضعيفة وغير متسقة وغير واضحة. وهناك أمراض قد تكون العالقة بينها و 

ية وفي المنتصف بينهما اضطرابات ربما تكون هناك بينها وبين العمل أو المهنية عالقة سبب
كا واضحة ولكن قوة وحجم العالقة بينهما قد تتباين. فهناك عامل محدد مثل الرصاص والسيلي

تحدث مع األسباب األخرى وقد واللذان يوجدان في مكان العمل ويسببان حالة مرضية ال 
تظهر عدوى في مكان العمل بسبب عامل محدد مثلما في حالة السل الرئوي الذي يظهر لدى 

 العاملين في مراكز عالج السل. 
وقد تؤدي ظروف العمل إلى زيادة خطورة اضطرابات كانت موجودة قبل العمل مثل 

ي مكان العمل. كما تعد العوامل الربو الشعبي الذي يزيد من خطورته التعرض لألتربة ف
 الوراثية محددات مهمة للقابلية لإلصابة باألمراض المهنية. 

واألمراض المهنية هي حاالت صحية مرضية تحدث لإلنسان بسبب تعرضه لعوامل في 
 الوظيفة أو بيئة العمل وتلك العوامل هي: 

 عوامل فيزيقية مثل الحرارة والضوضاء واإلشعاع.  -أ

 ية مثل المذيبات والمبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة واألتربة. عوامل كيميائ -ب

 عوامل بيولوجية مثل السل الرئوي وااللتهاب الكبدي الوبائي واإليدز.  -ج
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ي عوامل متعلقة بالعمل مثل أدوات العمل وسوء تصميم مكان العمل والحركات المتكررة ف -د
 العمل. 

لعامل على عمله وضعف المساندة الضغوط النفسية االجتماعية مثل ضعف سيطرة ا -ه
 االجتماعية في العمل. 

 عوامل ميكانيكية ينتج عنها حوادث العمل واإلصابات أكثر منها أمراض مهنية.  -و

يفضل األطباء عن األسباب المهنية لألمراض ألن هناك عدد خصائص األمراض المهنية: 
من الخصائص المحددة للمرض المهني تجعل أصول نشأته المهنية غامضة فإن الشكل 
اإلكلينيكي والمرضي لمعظم األمراض المهنية يتطابق مع األمراض غير المهنية فالربو 

بي  يمكن تمييزه عن الربو الشعالشعبي مثال  يسبب تعرض العامل لمواد معينة في المهنة ال
 لمسببات أخرى. 

 كما أن المرض المهني قد يحدث بعد انتهاء التعرض للمسبب فإن السرطان الرئوي مثال  
 قد يحدث بعد انتهاء التعرض لمسبباته بثالثين أو أربعين عاما . 

فإن  وترتبط المظاهر اإلكلينيكية لألمراض المهنية بتوقيف التعرض لمسبباتها وشدته
ي فالتركيزات الشديدة للزئبق في الهواء قد يؤدي إلى حدوث تسمم حاد للرئتين وفشل رئيوي 

حين أن التعرض لمستويات أدنى منها يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية مزمنة على الجهاز 
العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي وقد تتحد العوامل المهنية مع عوامل أخرى غير 

والذي يزيد من خطورة  Asbestosالمهنة وتسبب المرض مثل التعرض لألسبستوس مرتبطة ب
سرطان الرئة خمس مرات في حين أن تدخين السجائر بشكل مزمن يزيد من خطورة سرطان 

 ضعف.  70 – 50الرئة بمعدل من 
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 مف اهيم الدراسة
 وتتمثل المصطلحات المستخدمة في الدراسة الحالية فيما يلي: 

 : وتتمثل الخصائص الديموجرافية في هذه الدراسة فيما يليديموجرافية: الخصائص ال
 العمر.  -1

 النوع.  -2

 المستوى التعليمي.  -3

 المهنة.  -4

 سنوات الخبرة.  -5

 الدخل الشهري.  -6

 الحالة الزواجية.  -7

 عدد األوالد.  -8

دونه والمساندة االجتماعية هي إدراك الفرد لواقعه من حيث أن اآلخرين يهتمون به ويساع
 ماتيةه عضو في شبكة مساندة اجتماعية وقد تكون هذه المساندة انفعالية أو مادية أو معلو وأن

 أو مساندة صحية وشعورا  باإلنتماء وتقوم المساندة االجتماعية بأربع وظائف هي: 
ة حميميالمساندة الوجدانية وتتمثل في تقديم التعاطف واالهتمام والحب والثقة والقبول وال -1

 عاية. والتشجيع والر 

ا  المساندة المادية وتتمثل في تقديم المساعدة المالية واألشياء والخدمات وتسمى أيض -2
 المساندة األدواتية. 

المساندة المعلوماتية وتتمثل في تقديم النصح واإلرشاد ومقترحات حل المشكالت  -3
 والمعلومات المفيدة للفرد. 
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ة. المشاركة في األنشطة االجتماعيمساندة الصحبة وتتمثل في تقديم الشعور باإلنتماء و  -4
 (. 5(، ص2018)خليل المحاري )

دي وتعرف الباحثة المساندة االجتماعية في هذه الدراسة بأنها الدعم االنفعالي والما
 زمالءواألدائي الذي يتلقاه الفرد من اآلخرين المحيطين به من األسرة واألصدقاء والجيران و 

 الدعم وتقبله.  العمل وقدرة الفرد على إدراك ذلك
إن المرض المهني هو أي مرض يرتبط بمهنة أو صناعة معينة وتلك األمراض المهنية: 

كون تاألمراض تنتج من التعرض لعوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيقية أو نفسية اجتماعية 
 منها موجودة في بيئة العمل أو يواجهها العامل أثناء عمله ووظيفته وهي أمراض يمكن الوقاية

 (2019ومنعها وتعزي إلى ظروف العمل المعيبة. )الموسوعة البريطانية، 

وفي هذه الدراسة تعرف الباحثة األمراض المهنية بأنها األمراض التي يصاب بها 
 الشخص نتيجة لعمله أو مهنته األمراض المهنية. يمكن لإلصابة أن تكون ناتجة عن التعرض

يائية، فيزيائية، بيولوجية، مسرطنة أو مشعة لعوامل ضارة مختلفة، قد تكون كيم
(Radioactive وخالفا  إلصابة العمل التي تكون ناتجة بالعادة عن وقوع حادث لمرة .)

ر واحدة، فإن المرض المهني عادة ما يكون ناتجا  عن التعرض الدائم والمتكرر لمسبب الضر 
 على امتداد فترة زمنية معينة. 
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 محددات الدراسة
 لدراسة الحالية بمجموعة من المحددات كما يلي: تتحدد ا

 م. 2021 – 2019تتحدد الدراسة بالفترة الزمنية التي تم إجراؤها فيها وهي من  -1

ية تتحدد الدراسة بالمتغيرات المدروسة وهي العوامل الديموجرافية والمساندة االجتماع -2
 واألمراض المهنية. 

ظيفة ين بالصناعات النظيفة والصناعات غير النتتحدد الدراسة بمجتمع الدراسة وهو العامل -3
 من المؤسسات الصناعية. 

من  تتحدد الدراسة بالعينة المدروسة وهي عينة من العاملين في الصناعات النظيفة وعينة -4
 العاملين بالصناعات غير النظيفة. 

تتحدد الدراسة بفروضها التي وضعت للتحقق من العالقة بين متغيراتها والفروق بين  -5
 مجموعتي الدراسة فيها. 

 تتحدد الدراسة بالمنهج البحثي المستخدم وهو المنهج الوصفي االرتباطي المقارن.  -6
 

 جراءات الدراسةإ 
ة لموجوداالمنهج الوصفي االرتباطي لدراسة العالقات االرتباطية  استخدم الباحثون  المنهج:-أ

منهج ية واالمراض المهنية والبالفعل بين الخصائص الديموجرافية وبين المساندة االجتماع
م من الوصفي المقارن لدراسة الفروق بين العاملين في المؤسسات المهنية النظيفة ونظرائه

العاملين في المؤسسات المهنية غير النظيفة في الخصائص الديموجرافية والمساندة 
 االجتماعية واالمراض المهنية.

 من العاملين في المؤسسات الصناعية من ( فردا  80تكونت عينة الدراسة من ) العينة: -ب
 –المالبس  –الكمبيوتر  –( منهم يعملون في صناعات نظيفة )األطعمة 40الجنسين )
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الصناعات الكيماوية  –( منهم يعملون في صناعات غير نظيفة )البترول 40الرياضة( و)
 وصناعة المطاط والبالستيك(. 
 .أنثى 34و ذكرا   46وتنقسم العينة من حيث النوع إلى 

 قام الباحثون بتطبيق األدوات التالية: أدوات الدراسة:  -جـ
 ( عبارة تقريرية تقيس42وهو من تصميم الباحثة ويتكون من ): مقياس األمراض المهنية

تي االضطرابات الجسمية والنفسية التي يتعرض لها العامل أو الموظف أثناء عمله لها أو ال
ل وتكون مترتبة على العمل أو الظروف المحيطة به وقد يصاب لها بعد التوقف عن العم

أعدت الباحثة المقياس على طريقة ليكرت حيث صاغت عباراته على صورة عبارات أو قضايا 
( في المكان المناسب يطلب من المبحوث أن يحدد رأيه بالنسبة لكل عبارة بوضع عالمة )

 ا (. تحت إحدى اإلجابات )دائما ( أو )أحيانا ( أو )أبد
كما قام الباحثون بحساب صدق المقياس بطريقة صدق التمييز بين المجموعات 
المتضادة بمعنى مقارنة درجات المقياس التي حصلت عليها مجموعتان متطرفتان من أفراد 
 العينة التي تم تطبيق المقياس عليها وقد قامت الباحثة بتطبيق المقياس على مجموعة من

الدخل ( إناث والمجموعتان متساويتان في العمر والتعليم والمهنة و 30( ذكور و)30المبحوثين )
ب وبعد تصحيح االستمارات وتحويل االستجابات إلى درجات كمية قابلة للمقارنة وقامت بحسا

 متوسط درجات الذكور واالنحراف المعياري ومتوسط درجات اإلناث واالنحراف المعياري. 
لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين وقد كانت ثم قام الباحثون بحساب اختبارات 

( مما يشير إلى القدرة التمييزية 0,01وهي دالة إحصائيا  عند مستوى ) 2,9قيمة ت = 
 للمقياس وهي دليل على صدق المقياس. 
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 ال إذابحساب ثبات المقياس والثبات معناه أن نتيجة القياس ال تتغير إ وقد قام الباحثون 
ات يء المقاس وأن المقياس يؤدي إلى نفس النتائج إذا قاس نفسي السلبي مر تغيرت طبيعة الش

 متوالية. 
الفة بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق االختبار على العينة س وقد قام الباحثون 

الذكر في الصدق بعد مرور اسبوعين ثم تصحيح االستجابات وتحويلها إلى درجات ثم حساب 
وهو معامل  0,83ن بين درجات مرتي التطبيق وكان معامل االرتباط = معامل ارتباط بيرسو 

 ثبات مناسب ومقبول. 
انيا وقد استخدم الباحثون المقياس الذي أعدته ر : مقياس المساندة االجتماعية  -1

 (، وقد تم إعداد االختبار لقياس المساندة االجتماعية بمعنى إدراك2020وجيه شفيق )
جيران ء والاألدائي الذي يتلقاه الفرد المحيطين به كاألسرة واألصدقاالفرد للدعم االنفعالي و 

 وزمالء العمل. 
ة مساندو واالختبار يقيس المساندة االجتماعية النفسية والمساندة من قبل األسرة األصدقاء 

 المؤسسات ومساندة المعلومات واالختبار موضوعي )ورقة وقلم( ويتم تسجيل االستجابات في
 بار باستخدام القلم ويضع المبحوث عالمة تدل على اإلجابة التي اختارها. صحيفة االخت

بحساب صدق اإلتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط بين ن وقد قام الباحثو 
(. 0,73( و)0,56درجة كل بعد والدرجة الكلية لالختبار وقد تراوحت معامالت االرتباط بين )

االختبار عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ وكان معامل وقد قامت الباحثة بقياس ثبات 
 . 0,70الثبات 

ت كما قام الباحثون بحساب معامل الثبات عن طريق التجربة الضنيفة وكان معامل الثبا
 . 0,75راون  –بعد التصحيح بمعادلة سبير مان 
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 وهي استمارة تتضمن مجموعة من البيانات ستمارة البيانات الديموجرافية:ا -2
لديموجرافية المتعلقة بكل فرد من أفراد العينة وهي تتضمن البيانات التالية: ا

االسم،العمر.،النوع،المستوى التعليمي،المهنة،سنوات الخبرة،الدخل الشهري،الحالة 
 االجتماعية،عدد األوالد.

 لبياناتابحساب األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة  قام الباحثون  األساليب اإلحصائية:
ف المتوسط. ،االنحراوالتي تؤدي إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها وهي: 

 معامالت ارتباط بيرسون. ،اختبار ت للداللة اإلحصائية،2كا المعياري. ،النسب المئوية،
 

 نتائج الدراسة
 ة دالةينص الفرض األول على ما يلي: "توجد عالقات ارتباطي: نتائج الفرض االول-1

 والجدول التالي  صائيًا بين الخصائص الديموجرافية والمساندة إح
 يبين نتائج الفرض االول :(1رقم )جدول 

 معامل التحديد معامل االرتباط المتغير
 %9 *  0,30- عالقة العمر بالمساندة االجتماعية
 %15 **0,39 عالقة النوع بالمساندة االجتماعية
 %5 0,22 ة االجتماعيةعالقة المستوى التعليمي بالمساند

 %10 *0,32 عالقة المهنة بالمساندة االجتماعية
 %3 0,18 عالقة سنوات الخبرة والمساندة االجتماعية

 %12 * 0,35 عالقة الدخل الشهري بالمساندة االجتماعية
عالقة الحالة االجتماعية بالمساندة 

 االجتماعية
0,41 ** 17% 

 %4 0,2 جتماعيةعالقة عدد األوالد بالمساندة اال
ة المهنوجود عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين المساندة االجتماعية وبين النوع و  -1

 والدخل والحالة االجتماعية. 
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ة تماعيكما تشير إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا  بين العمر والمساندة االج
ر الد غيالمستوى التعليمي والخبرة وعدد األو وتشير أيضا  إلى أن العالقات االرتباطية بين 

اطية تشير نتائج الفرض األول إلى أن معامل التحديد في العالقات االرتب، دالة إحصائيا  
 أي أن التباين في درجات المساندة االجتماعية %17 - %9الدالة إحصائيا  يتراوح من 

 . %17 - %9والذي يعزي إلى الخصائص الديموجرافية يتراوح من 

تحقق الفرض األول بشكل جزئي حيث كانت نسبة العالقات االرتباطية الدالة إحصائيا   -2
ساندة ( بالنسبة للعالقات االرتباطية بين الم0,05(،تراوحت الداللة اإلحصائية بين )63%)

مما  ( بالنسبة للنوع والحالة االجتماعية0,01االجتماعية وبين العمر والمهنة والدخل و)
( ونسبة 0,99( إلى )0,95نسبة الثقة في معامالت االرتباط تتراوح من ) يشير إلى أن

 (. 0,01( إلى )0,05الشك من )

لة طية داينص الفرض الثاني على ما يلي: "توجد عالقات ارتبا نتائج الفرض الثاني:-2
 جدولإحصائيًا بين الخصائص الديموجرافية واألمراض المهنية لدى عينة الدراسة"وال

 ( يبين نتائج الفرض  الثاني2التالي )
 معامل التحديد معامل االرتباط المتغير

 %10 * 0,32 عالقة العمر باألمراض المهنية
 %13 * 0,36 - عالقة النوع باألمراض المهنية

 %16 ** 0,4 - المهنيةعالقة المستوى التعليمي باألمراض 
 %27 ** 0,52 - عالقة العمر باألمراض المهنية

 %11 * 0,33 قة بين سنوات الخبرة واألمراض المهنيةالعال
 %9 * 0,3 - عالقة الدخل الشهري باألمراض المهنية

 %14 * 0,38 - العالقة بين الحالة االجتماعية واألمراض المهنية
 %6 0,25 عالقة عدد األوالد باألمراض المهنية

 :ومن الجدول السابق يتبين ما يلي
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ية موجبة دالة بين العمر والمهنة وسنوات الخبرة وبين األمراض وجود عالقات ارتباط -1
المهنية، مما يشير إلى أن كلما ازدادت تلك الخصائص الديموجرافية ازدادت األمراض 
المهنية التي يتعرض لها العاملون بالمؤسسات المهنية ويصابون بها والعكس أيضا  

 صحيح. 

 لحالةا  بين النوع والتعليم والمهنة والدخل واوجود عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائي -2
االجتماعية مما يشير إلى وجود عالقات عكسية بين تلك الخصائص الديموجرافية وبين 

رض األمراض المهنية أي أنه كلما ازدادت تلك المتغيرات قلت األمراض المهنية التي يتع
 لها العاملون بالمؤسسات المهنية ويصابون بها. 

ن تلك الخصائص الديموجرافية ازدادت األمراض المهنية التي يتعرض لها العاملو وكلما قلت 
 بالمؤسسات المهنية ويصابون بها. 

 ال توجد عالقة ارتباطية دالة بين عدد األوالد وبين األمراض المهنية.  -3

تراوحت قيمة معامل التحديد والذي يحدد النسبة المئوية للتباين في درجات األمراض  -4
 . %27و %9والتي تعزي إلى التباين في درجات الخصائص الديموجرافية بين المهنية 

 . (%89تحقق الفرض الثاني جزئيا  حيث كانت نسبة معامالت االرتباط الدالة إحصائيا  ) -5

( بالنسبة لخصائص العمر 0,05تراوحت الداللة اإلحصائية لمعامالت االرتباط بين ) -6
ذلك فإن  ( بالنسبة للمهنة والتعليم وعلى0,01تماعية و)والخبرة والنوع والدخل والحالة االج

( 0,05( ونسبة الشك )0,99( و)0,95نسبة الثقة في نتائج الفرض الثاني تتراوح بين )
 (. 0,01و)
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ينص الفرض الثالث على ما يلي: "توجد فروق نتائج اإلجابة عن الفرض الثالث: -3
يفة والعاملين في الصناعات غير النظيفة دالة إحصائيًا بين العاملين في الصناعات النظ

 في المساندة االجتماعية". 
 يبين نتائج الفرض الثالث :(3والجدول التالي )

مستوى  قيمة ت الصناعات الغير نظيفة الصناعات النظيفة المتغير
 ع م ع م الداللة

المساندة 
 0,01 3,11 18,33 131,5 16,4 144,9 االجتماعية

إحصائيا  بين العاملين في الصناعات غير النظيفة والعاملين في  وجود فروق دالة -1
 الصناعات النظيفة في المساندة االجتماعية. 

 . 0,01أن الفروق دالة إحصائيا  عند مستوى  -2

أن العاملين في الصناعات النظيفة أعلى في المساندة االجتماعية من العاملين في  -3
 الصناعات غير النظيفة. 

( ما يشير 0,01وأن مستوى الشك ) (0,99في النتائج السالف ذكرها )أن مستوى الثقة  -4
إلى وجود فروق جوهرية بين مجموعتي الدراسة في المساندة االجتماعية وتتفق نتائج هذه 

 ,Jiangوتتفق مع دراسة  Banovcinova & Baskova (2016)الدراسة مع دراسة 

etal (2018) لزمالء والجيران تميل إلى تقديم مما يشير إلى أن األسرة واألصدقاء وا
المساندة االجتماعية لمن يعملون في المؤسسات الصناعية النظيفة أكثر من العاملين في 

 المؤسسات الصناعية غير النظيفة. 
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ينص الفرض الرابع على ما يلي: "توجد فروق دالة إحصائيًا نتائج الفرض الرابع: -4
عاملين في الصناعات غير النظيفة في األمراض بين العاملين في الصناعات النظيفة وال

 المهنية". 
 يبين نتائج الفرض الرابع: (4والجدول التالي )

مستوى  قيمة ت الصناعات الغير نظيفة الصناعات النظيفة المتغير
 ع م ع م الداللة

األمراض 
 0,05 2,26 18,7 66,3 23,1 54,5 المهنية

 لي: ( يتبين ما ي4ومن الجدول السابق )
ت وجود فروق دالة إحصائيا  بين العاملين في الصناعات النظيفة والعاملين في الصناعا -1

 غير النظيفة في أعراض األمراض المهنية. 

 (. 0,05أن الفرق بين مجموعتي الدراسة دال إحصائيا  عند مستوى ) -2

املين أن العاملين في الصناعات غير النظيفة أعلى في أعراض األمراض المهنية عن الع -3
 في الصناعات النظيفة. 

إلى  ( مما يشير0,05( وأن نسبة الشك فيها )0,95أن نسبة الثقة في نتائج الفرض الرابع ) -4
 أن الفروق بين المجموعتين فروق جوهرية ودالة. 

التي  Banovcinova & Baskova (2016)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة -5
ديموجرافية مثل العمر والتعليم والعمل والحالة الزوجية هدفت الى فحص تأثير العوامل ال

وعدد األطفال والرضا عن األصدقاء على المساندة االجتماعية المدركة وتأثير المساندة 
االجتماعية المدركة على جودة الحياة. وقد بينت الدراسة أن الحالة الزواجية والتعليم 

ير على المساندة االجتماعية. وقد تبين وجود والتوظيف والرضا عن النواحي المالية لها تأث



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

 وآخرون  مد عمارةمنال محمد سيد أح
 

 2022أغسطس ، ألولاالثامن، الجزء  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

117 

معامل ارتباط موجب بين المساندة االجتماعية من األسرة واألصدقاء واآلخرين المهمين 
 وكل مقاييس األداء الوظيفي لجودة الحياة. 

أن العوامل الشخصية تعمل  Fordjour, Chanوقد بينت  كما تتفق مع نتائج دراسة -6
ة ين األسباب والتأثيرات المشتملة في الحاالت الصحية النفسيتوصفها متغيرات وسيطة ب

للموظفين. وقد ركز البحث على ستة عوامل شخصية دخيلة ترتبط بمخاطر حدوث 
االضطرابات النفسية الوظيفية تحديدا  وهي انخفاض تقدير الذات وسمات الشخصية 

ات في األداء وضعف السلبية والمعتقدات األساسية الضارة وانخفاض تقييم مفهوم الذ
دة العالقة مع اآلخرين وانخفاض مهارات إدارة الوقت. وقد كانت العوامل الشخصية السائ

بين موظفي البناء هي انخفاض تقدير الذات وانخفاض مهارات إدارة الوقت. وقد بينت 
لم و النتائج أن العمر والحالة الزواجية ليس لها عالقة دالة بأي من العوامل الشخصية. 

بين كن لسمات الشخصية والعالقة مع اآلخرين عالقة بأي من العوامل الديموجرافية وقد تي
نتجة أن مستوى التعليم للمبحوثين له عالقة دالة بتقدير الذات والمعتقدات األساسية الم

ع لمرتفوالتقدير الذاتي لألداء ومهارات إدارة الوقت. وقد بينت الدراسة أن ذوي التعليم ا
 دير الذات ومهارات إدارة الوقت من ذوي التعليم المنخفض. أفضل في تق

ويتعرض عمال النظافة في الشوارع في الهند لوصمة اجتماعية بوصفهم يعملون في مهنة  -7
قذرة ومنخفضة المستوى وقد تبين أن أولئك العمال تختلط أمراضهم الطيبة بعديد من 

ن فتقار إلى التعليم وسوء اإلسكاعوامل المستوى االجتماعي االقتصادي مثل الفقر واال
 وسوء التغذية. 

وقد هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل االجتماعية الديموجرافية لعمال النظافة في الشوارع  -8
واألمراض المنتشرة بينهم والعالقة بين العوامل الديموجرافية واألمراض المنتشرة لدى عمال 
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( عامل من عمال نظافة الشوارع أعمارهم 100نظافة الشوارع وقد تم إجراء الدراسة على )
 . 60 – 18من 

( يعانون من %88منهم يعانون من أمراض جلدية و) %91وقد بينت النتائج أن  -9
اضطرابات الجهاز العظمي العضلي وقد كان معدل شيوع األنيميا وفقر الدم أعلى لدى 

( %6,4ضغط الدم )( وارتفاع %11,5اإلناث وقد كان معدل شيوع االضطرابات النفسية )
 ( %1,3واضطرابات القلب )

بدراسة للعالقة بين مختلف العوامل الديموجرافية  Rahman, etal (2020)وقد قام  -10
لدى المرضى المصابين به في شيناي  448وبين السيطرة على مرض ضغط الدم المرتفع 

 في الهند 
عمل رتفع وحالة مكان الوقد بينت نتائج الدراسة أن العمر ومدة اإلصابة بضغط الدم الم -11

لها ارتباط سالب دال إحصائيا  بالسيطرة على ضغط الدم المرتفع وأن تناول المريض 
 لألدوية له ارتباط موجب دال بالسيطرة على مستوى ارتفاع ضغط الدم. 

تقييم العالقة بين المتغيرات االجتماعية  Karki, etal (2021)حاولت دراسة  -12
 ى كبارالذات والضغوط النفسية وجودة الحياة المرتبطة بالصحة لدالديموجرافية وبين تقدير 

من المبحوثين األكبر سنا  باستخدام  239وقد تضمنت العينة  Nepalالسن في نيبال 
 المقابلة ومقياس روزبنرج لتقدير الذات ومقياس جودة الحياة المرتبطة بالصحة. 

عاما  وأن  64 – 60ارهم من من المبحوثين كانت أعم %27,2وقد بينت النتائج أن  -13
 كتابة( من الذكور وأن غالبية المبحوثين كانوا متزوجين وال يستطيعون القراءة وال69,9%)

وأن نصفهم كانوا يعيشون مع أزواجهم وزوجاتهم وقد كان تقدير الذات مرتفعا  لدى 
عة عاما  وأن الضغوط النفسية كانت أعلى في المجمو  74 – 70المجموعة العمرية من 

 عاما (.  64 – 60العمرية من )
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أن اضطرابات الجهاز  Yarandi, Ghasemi&Ghanjal (2021)وقد بينت دراسة  -14
العضلي العظمي المرتبطة بالعمل أكثر إصابات العمل شيوعا  وتسبب اإلعاقة في مجال 
العمل. وقد هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين عبء العمل العقلي والضغوط المهنية 

وامل الديموجرافية وشيوع اضطرابات الجهاز العضلي العظمى لدى موظفي األمن في والع
 الطيران. 

موظفا  من موظفي أمن الطيران في إيران باستخدام  316وقد تم إجراء الدراسة على  -15
لم أاستبيان للبيانات الديموجرافية واستبيان كورنل واستبيان محتوى الوظيفة واستبيان 

 اإلعاقة. 
( من الموظفين ليس لديهم اضطرابات في الجهاز %31,65ت نتائج الدراسة أن )وقد بين -16

( منهم مصابون. وقد تبين وجود ارتباط دال بين زيادة العمر %68,35العظمي وأن )
وع والخبرة األعلى في العمل وارتفاع مؤشر كتلة الجسم والنوع ومستوى التعليم وبين شي

 اضطرابات الجهاز العضلي العظمي. 
ما بينت نتائج الدراسة أن بعض المكونات المرتبطة بالضغوط المهنية وعبء العمل ك -17

 العقلي لديها ارتباط دال باضطرابات الجهاز العضلي العظمي. 
 

 التوصيات 
 استنادا  إلى نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي: 

اء اع الصناعات سو إجراء دراسات علمية فيما يتعلق بأسس اختيار العاملين في كل من أنو  -أ
كانت نظيفة أم غير نظيفة حيث تبين أن الخصائص الديموجرافية لها عالقة باألمراض 

 المهنية. 
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يل إجراء دراسات علمية لتصميم برامج للتقليل من التعرض لألمراض المهنية ومن ثم تقل -ب
 نسبتها لدى العاملين. 

ة املين في المؤسسات الصناعيتصميم برامج علمية لزيادة المساندة االجتماعية لدى الع -ج
 عامة والعاملين في المؤسسات الصناعية غير النظيفة. 

ذ إجراء دراسات علمية لمعرفة المخاطر الصناعية في األنواع المختلفة للصناعات التخا -د
 وسائل الوقاية منها. 

 تقديم برامج مصممة علميا  لتدريب العاملين في الصناعات النظيفة وغير النظيفة على -ه
 ية. يفية تالفي عوامل الخطورة في المهمة التي يعملون بها والتوعية ضد المخاطر المهنك

 المقترحات البحثية: 
 إجراء دراسة للضغوط المهنية في الصناعات النظيفة وغير النظيفة وأثرها على مؤشرات -1

 األداء الوظيفي. 

ما يتعرض لها كل منه إجراء دراسة مقارنة بين الجنسين في نوعية األمراض المهنية التي -2
 وتأثيراتها على الحياة األسرية والتنشئة االجتماعية. 

إجراء دراسة لتصميم برنامج إرشادي لتوعية العاملين في المؤسسات الصناعية بأخطار  -3
 اإلصابات واألمراض المهنية وتأثيراتها على كل من المؤسسة والعامل. 
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االجتماعية لدى عينة من األحداث الجانحين مرتكبي جرائم العنف في دولة 
 البحرين، دراسة كلينيكية متعمقة، رسالة ماجستير غير منشورة مودعة بمكتبة

 كلية اآلداب جامعة عين شمس. 
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ABSTRACT 

This study aimed to know the relationships among demographic 

variables, social support, and occupational diseases. It also aimed to 

know the differences between workers of clean industries and workers 

of unclean industries in demographic variables, social support, and 

occupational diseases. 
The researcher used descriptive, correlational and comparative 

method. The sample of this study consisted of 80 industrial workers of 

both sexes divided into two groups, every group contained 40 

participants. The first group works in clean industries (food – computer- 



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

 وآخرون  مد عمارةمنال محمد سيد أح
 

 2022أغسطس ، ألولاالثامن، الجزء  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

124 

clothes- sports). The second group works in unclean industries (petrol- 

chemicals- rubber- plastic) . The researcher applied occupational 

diseases questionnaire and social support scale. 

The study revealed the following results:  

1- There was a positive statistically significant relationship between 

social support and age, occupation, income, marital status. There was 

a negative statistically significant relationship between social support 

and age. 

2- There were positive statistically significant relationships between 

occupational diseases and age, occupation, experience. There was a 

negative statistically significant relationship between occupational 

diseases and gender, education, occupation, income, and marital 

status.  

3- There were statistically significant differences between workers of 

clean and unclean industries in social support  

4- There were statistically significant differences between workers of 

clean and unclean industries in occupational diseases  

The study entails carrying out more studies on the problem of 

occupational diseases and designing guidance programs to raise social 

support. 

Keywords:  

- Demographic characteristics.   

- Social support.  

- Occupational diseases.  

- Clean and unclean industries.  

 

 

 
 


