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 المستخلص

لمصمود النفسي  ودور اسياملك ذوك جودة الحياةمستوي  تحديدلي إىدفت الدراسة  
توزعت حسب  ؛مشارك  442بمغ حجم العينة . لمتنبؤ بجودة الحياة في ظل جائحة كورونا

عام وانحراف  25.23 عمر ( انثي  بمتوسط%85.7)379 ذكر و %14.3))63الجنس 
حسب ؛ متزوج %26))115( اعزب و%74 327(حسب الحالة االجتماعية  ؛7.97معياري 

( ثانوي, %2.7)12اعدادي,  %2.9))13( ابتدائي, 2.3)%10المرحمة التعميمية 
( ماجستير %2)10, %13.6)) 60طالب جامعي او حامل مؤىل جامعي,  78.4))374%

ُحممت  .(α= 0.86)والصمود النفسي ((α=0.91)الحياة جودة  مقياسوُاستخدم  .ودكتوراة
. طياالنحدار البسومعامل ارتباط بيرسون وتحميل  ةالبيانات باستخدام االحصائيات الوصفي

واسيم الصمود النفسي بالتنبؤ بجودة  ,النتائج توافر مظاىر جودة الحياة بدرجة كبيرة اوضحت
( و نسبة التباين المفسر  β=0.533ة بقيمة معامل انحدار معياري) االحي

      المصححة
 .ولذلك فان لمصمود النفسي تاثير موجب عمي جودة الحياة         

 ىمية ومحددات وتوصيات الدراسة.أ وتمت مناقشة
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Contribution of psychological resilience on quality of life  

 During Covid-19 pandemic  

Abstract 

The current study aimed to determine the levels of quality of life and 

also examine the contribution of psychological resilience for prediction quality 

of life During Covid-19 panademic. Survey and correlation study was 

conducted to 442 participant among Egyptian community; Sex, Male 

63(14.3%) and Female= 379(85.7%); age (M=27.19, SD = 9.82); the 

educational level, 10 (2.3%) elementary level, 13 (2.9%) middle school level, 

12 (2.7%) high school level, 337 (76.2%) undergraduate level, 60 (13.6%) 

postgraduate level, 10 (2.2%) master and PhD level; social status, marriage 

115(26.0%), non-marriage 327(74%).   The scales were used; quality of life 

(α=0.91) and psychological resilience (α=0.86). Descriptive statistics, Pearson 

correlation, and simple regression analysis were conducted to analyze the data. 

Results revealed high levels of quality of life; The psychological resilience 

predicted quality of life (β=0.533) and explained variance (28.2%) in quality of 

life  so resilience has positive effect on quality of life. significance, limitations, 

and recommendations of the study are discussed.  

Key words: quality of life, Covid-19, psychological resilience  
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في مدينة يووىان  COVID-19كورونا المستجد المعروف بكوفيد  فيروسظير 
في  ألفرادالكثير من ا منو حيث يعاني 2019  ديسمبرفي عاصمة مقاطعة ىوبي الصينية 

لحظة مميون شخص  3.8 الف واصيب بو اكثر من 260 واودي بحياة كل دول العالم تقريبًا 
الشعوب افراد حداث حالة من اليمع والخوف والقمق بين كل أ وومن عواقب ,كتابة تقرير البحث

 الجتماعية. إوتغير انماط الحياة والعالقات 
رضاه عن  النابعة من وفرحو ,حزنوو  ,الفرد بسعادتو احساستعكس جودة الحياة 

وانب الحياة جمفيوم جودة الحياة  يتضمنو  ,الصحيوالعائمي و  لنفسيوضعو االجتماعي وا
ماعية السعادة والرضا عن الحياة كالصحة النفسية والجسمية والعالقات االجتو  المختمفة

ويعتير الصمود النفسي من العمميات النفسية التي  وغيرىا. لواألسرية وفي العمل والمنز
المخاطر والمصائب المختمفة التي يتعرض  او التكيف الفعال مع يستخدميا الفرد في مواجية

من التوافق الشخصي  حداث نوعاً ألنفسية وغيرىا لااقتصادية و االجتماعية و االليا في حياتو 
والتحميل  ,الفرد عمي مواجية عواقب جائحة كورونا ليات النفسية التي تساعداأل فضل أومن 

و الصمود النفسي تذداد قدرة الشخص عمي مواجية أالمنطقي يقول كمما زادت درجة المقاومة 
وتعمل كحاجز يحول بين الفرد واإلصابة باألمراض النفسية كورونا جائحة التحديات الناتجة عن 

ولمصمود النفسي دورًا كبيرًا في تشكيل جودة . بالخوف من ىذه الجائحةوالجسمية المرتبطة 
توجد عالقة ارتباطية وتاثير مباشر موجب  من حيث  حياة االفراد  في زمن جائحة كورونا

عبد اهلل,  2017;,ريسالشجو صباح  ,2018)الخشن,  الصمود النفسي الي جودة الحياة
 ,McCarthy, Liston, & Adamis, 2017; Zhang 2016;ابميش,  2020;

Zhao, Cao, & Ren, 2017) .  والدراسة تيدف الي التعرف عمي مستويات جودة الحياة
سئمة الدراسة أطرح  وعميو يمكن المصري وعالقتيا بالصمود النفسي لدي عينة من المجتمع

 كالتالي:
 ؟ لعينة من المجتمع المصري جائحة كورونا زمنما مستويات جودة الحياة في  -
لعينة  جائحة كورونازمن ما االسيام النسبي لمصمود النفسي لمتنبؤ بجودة الحياة في  -

 ؟من المجتمع المصري
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 لمتنبؤ الصمود النفسييمعبو وعميو فان اليدف الرئيسي من الدراسة  تحديد دور الذي 
من جودة الحياة  لدي عينة و درجة أ لي تحديد مستويإ ايضاً  وتسعي الدراسة  ,جودة الحياةب
 في ظل ىذه الظروف القاسية التي يمر بيا العالم.  المصريفي المجتمع  فرادا

 الطريقة واالجراءات

 :اآلتيةوتتضمن النواحي المنيجية 
منيج باستخدام الو اعتمدت الدراسة عمي تصميم الدراسات المستعرضة  :المنهج

تم الحصول عمي عينة متاحة عمي االنترنت من خالل طرح مقاييس  : االرتباطي  المشاركون
لي العديد من االفراد وكذلك التنبيو عمييم إوتم ارساليا  Google formالدراسة عمي صيغة 

عمي التميفون من خالل  الكترونيآلي اخرين)عينة كرة الثمج( حيث يكون التطبيق  إالرساليا 
  لينك مرسل لو كاالتي:

-https://docs.google.com/forms/d/1q51lkWzsGfDtlZt"
"0R46hl4voJtE2CeGOM/edit-SUjHPGc7 , مشارك   442بمغ حجم العينة و

عام  25.23بمتوسط  انثي (%85.7)379 ذكر و %14.3))63توزعت حسب الجنس 
 %26))115( اعزب و%74 327(وحسب الحالة االجتماعية  ؛7.97وانحراف معياري 

( %2.7)12اعدادي,  %2.9))13( ابتدائي, 2.3)%10التعميمية  الحالةوحسب  ؛متزوج
( %2)10, %13.6)) 60طالب جامعي او حامل مؤىل جامعي,  76.2))% 337ثانوي, 

 ماجستير ودكتوراة.
 :اعتمدت الدراسة عمي: القياسات

من مقياس منظمة الصحة العالمية  مفردة  15بـ : تم االستعانةمقياس جودة الحياة
مواقف الحياة لمتعامل مع و مفردة بما يتناسب ىذه ال( وتم اختيار 1995لقياس جودة الحياة )

سرية, الوظيفية, الصحة العامة, النفسية, األجائحة كورونا متضمن العالقات االجتماعية, 
ي درجة تشعر بالسعادة ألي إتساؤالت مثل في المفردات  وصيغتالمسكن, الرضا عن النفس. 

وتم نينة وراحة البال؟, بالطمأنت راضي عن نفسك؟, ىل تشعر أي درجة ألي إ في حياتك؟,
ا درجة المشاعر عيدت تصحيح المفردة "مأتصحيحيا في ضوء مقياس ليكرت الخماسي و 

وتم تقدير معامل الثبات الفا لممقياس  .السمبية لديك)احباط, اكتئاب, قمق( النيا عبارة سمبية
الي 0.893 وتراوحت قيمة معامل ثبات الفا لممقياس بعد استبعاد المفردة  من 0.905وبمغ 

ء . وتم التحقق من صدق البنا0.755الي  0.434ومعامل االرتباط المصحح من  0.905

https://docs.google.com/forms/d/1q51lkWzsGfDtlZt-SUjHPGc7-0R46hl4voJtE2CeGOM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1q51lkWzsGfDtlZt-SUjHPGc7-0R46hl4voJtE2CeGOM/edit
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  Direct  Obliminباستخدام التحميل العاممي بطريقة المكونات االساسية والتدوير المائل 
 بمغت قيمة محك كايزر ماير اولكين الختبار مناسبة مصفوفة معامالت االرتباط لمتحميل و 

 وفسر  6.683ول لل  جذر كامنبالتحميل عاممين  وافرز .مرضية جداً وىي قيمة  0.926
مفردة بمعامالت تشبع من  12من تباين مصفوفة االرتباطات  وتشبع عميو  44.55%

ة الذاتية لمفرد, بينما بمغ الجذر الكامن جودة الحيا تعكسوىي مفردات  0.840الي  0.415
من تباين المصفوفة وتشبع عميو ثالثة مفردات   6.983وفسر  1.047لمعامل الثاني 

وىي تعبر عن جودة الحياة لمفرد في عالقتو    0.783الي 0.648 بمعامالت تشبع من  
زادت فن معامالت التشبع مرتفعة أ(. المالحظ ؟باالخرين)ىل تشعر بالرضا في حياتك العائمية

 معامالت صدق مرتفعة لممفردات. يعنيا ذوى 0.60في معظميا عن 
الصمود النفسي  الي قدرة الفرد عمي استعادة توازنو  مقياس الصمود النفسي: يشير

طار بناء صيغ مختصرة من إبعد التعرض لممحن والصدمات المضطربة التي تواجو, وفي 
بما   Conner & Davidson (2003)المقياس تم االستعانة بعشرة مفردات  من مقياس  

ي صعوبات في أاالصرار والعزيمة عمي مواجية  لدي يتناسب مع مواجية جائحة كورونا مثل"
حح وصُ  استطيع مواجية عواقب جائحة كورونا بشجاعة"  , " حياتي في ظل جائحة كورونا."

خشى من مواجية جائحة أ في ضوء مقياس ليكرت الخماسي بعد اعادة تصحيح المفردة"
المعاد  مفردةالستبعدت واُ  0.813. بمغ معامل الثبات الفا لممقياس كورونا والتكيف معيا" "

الفا لممقياس بعد استبعاد المفردة من  . وتراوح معامل0.86فارتفع الثبات الي  تكويدىا
مما يدل عمي  .0.75الي  0.35االرتباط المصحح من الي  0.86الي   0.83المقياس من 

  دات المقياس.التجانسية العالية لمفر 
تم جمع البيانات الكترونيًا من خالل لينك تم ارسالو الي طالب الجامعة  : االجراءات

واستغرق التطبيق حوالي   2020في بداية شير ابريل  فراد العاديين من المجتمعاألوكذلك
 جائحة لقياس ىذه المفاىيم في ظلثالثة اسابيع وتم التنبيو عمي االفراد ان ىذه المقاييس 

 SPSSثم تحويمو الي ممف  Excelانات االستبيانات الي ممف  وتم تحويل ممف بي .كورونا
 وغيرىا.   والمرحمة التعميميةوتكويد المتغيرات التصنيفية مثل الجنس 

الجراء التحميالت  SPSS(23)ُحممت البيانات باستخدم برنامج   :التحليل االحصائي
 . البيسطاالنحدار وتحميل  , , معامل ارتباط بيرسونةاالحصائية الوصفي

 :النتائج 
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ما مستويات جودة الحياة في ظل جائحة كورونا؟, ُقدرت  :االولاالجابة علي السؤال 
  مبيانات:لعتدالية اال لمتحققالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وكذلك التفرطح وااللتواء 

 (:1انجدول)

انذيبة في سمه جبئذت انمخوسطبث واالوذزافبث انمعيبريت واالنخواء وانخفزطخ نمفزداث جودة 

 (.N=442كورووب)
االوذزاف  انمخوسط انمفزدة

 انمعيبري

 االنخواء انخفزطخ

 566.- 0.430 0.939 3.390 اني اي درجت حشعز ببنسعبدة في ديبحك؟

اني اي درجت عالقخك جيدة مع وانديك 

 واقبربك؟

4.108 .9111 1.375 -1.09 

 657.- 040.- 1.0397 3.766 هم حكون عالقبث جديدة؟

 865.- 0.488 0.998 3.926 هم حشعز ببنزضب في ديبحك انعبئهيت؟

اني اي درجت اوج مزحبح في عمهك او 

 وظيفخك؟

3.214 1.100 -.270 -.296 

هم نديك قدر مه انمبل نخهبيت ادخيبجبحك 

 انيوميت؟.

3.152 1.053 -.097 -.288 

 054.- 0.399 0.930 3.662 هم حشعز ببنصذت انجسمبويت وانعبفيت؟

 507.- 021.- 1.034 3.500 هم حشعز ببالمه واالمبن في ديبحك انيوميت؟

 507.- 021.- 1.034 3.500 هم حشعز ببنطمبويىت ورادت انببل؟

 962.- 0.324 1.065 3.985 هم اوج راضي عه مسكىك انذي حعيش فيه؟

اني اي درجت قبدر عهي حبديت اعمبنك 

 انيوميت؟

3.626 0.907 0.538 -.560 

 564.- 0.383 0.959 3.684 اني اي درجت اوج راضي عه وفسك؟

 487.- 0.101 0.998 3.346 اني اي درجت اوج مسخمخع بذيبحك؟

مب درجت انمشبعز انسهبيت نديك)ادببط, 

 اكخئبة(؟

2.987 1.142 -.668 -.087 

 155.- 0.489 0.843 3.312 مب درجت جودة انذيبة نديك؟

لكل المفردات  1.0( ان قيم وااللتواء والتفرصح ال تزيدعن 1الجدول)يتضح من  
ماعدا المفردة" الي اي درجة عالقتك جيدة مع والديك واقاربك؟" مما يشير الي توافر 
االعتدالية بدرجة كبيرة, كما ان قيم المتوسط لمعظم استجابات االفراد عمي المفردات تزيد او 

)عامر, ة المفردات حيت تتمركز حول االستجابة الوسيطيةمما يشير الي جود 3تقترب من  
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األفراد يشعرون بدرجة كبيرة من جودة الحياة لمعظم المفردات حيث  فان. في المجمل (2018
جة انت مرتاح في عممك او ما عدا مفردات" الي اي در  3.50كانت زادت قيمة المتوسط عن 

الي اي درجة انت مستمتع "و ,جاتك اليومية؟"و" ىل لديك قدر من المال لتمبية احتيا وظيفتك؟
و" ما درجة جودة الحياة لديك؟" فكانت بدرجة متوسطة. وعمومًا فإن متوسط الدرجة  "بحياتك؟

من الدرجة الكمية بالتالي تتوفر  %71.204وىي تعادل   53.4033الكمية لجودة الحياة 
  .الفراد العينة لحياة بدرجة جيدةاجودة 

-= Skewمجودة الحياة)لح وااللتواطتم تقدير مؤشري التفر  السؤال الثاني:االجابة علي 
0.61; Kur =0.317)( بينما لمصمود النفسي ,Skew =-0.88; Kur =1.18), 

تتوفر االعتدالية بدرجة مناسبة. واتضح ان معامل االرتباط بين جودة الحياة والصمود  بالتالي
وباجراء تحميل  0.01وىي دالة احصائيًا عند                    النفسي

         الحياة حيث  ودةجيمكن بناء معادلة تنبؤ من الصمود ل اتضحاالنحدار البسيط 

معامل بقيمة ة اوقد اسيم الصمود النفسي بالتنبؤ بجودة الحي              
وحدة معيارية من الصمود النفسي يقابميا زيادة  اي ان زيادة  0.533 انحدار معياري

      نسبة التباين المفسر المصححةمن جودة الحياة و وحدة معيارية  0.533
  

ا حجم تاثير ذمن تباين جودة الحياة وى %28.2الصمود النفسي فسر  ان اي       
, عبد اهلل, 2018)الخشن, جة تتفق مع يه النتذوى  Cohen (1988)كبير وفقًا لمعاير 

ه ذوى. (McCarthy et al, 2017; Zhang,et al.,  2017 2016;, ابميش, 2020
من مرضي  لعينة  Nawaz, Mailk, & Batool (2014) جة تتفق مع ما توصل اليويالنت

نسبة التباين المفسر في جودة الحياة نتيجة الصمود  ان في السكر في المجتمع الباكستاني
 %29).)النفسي
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 تحليالت اضافية

 عالقة وىي 1                 اتضح ان العالقة بين الجودة والعمر 
ضعيفة ولكنيا دالة احصائيًا نتيجة كبر حجم العينة اي كمما زاد العمر زادت  موجبة ارتباطية

الصمود و  العمر موجبة متوسطة ودالة احصائيًا بينعالقة توجد الجودة بدرجة ضعيفة, بينما 
االفراد االكبر عمرًا اكثر صمودًا نفسيًا من اقرانيم بمعني  1                

     عدم وجود فروق بين الذكور واالناث في جودة الحياة واتضح  . االصغر عمراً 

وجود فروق بين المتزوجين وغير المتزوجين في جودة  عدمايضًا و ,              
  .5                الحياة 

 المناقشة والتعليق

ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي مستويات جودة الحياة في ظل جائحة كورونا لدي 
وتوصمت الدراسة إلي توفر مستوي جودة  ,في ظل جائحة كورونا المصريعينة من المجتمع 

الحياة بدرجة كبيرة في ظل ىذه األزمة حيث لم تؤثر ىذه االزمة في معظم مظاىر جودة 
الحياة االجتماعية والنفسية لدي افراد العينة وكانت اكثر مظاىر جودة الحياة توافرًا ىي أن 

فرة بدرجة كبيرة بالتالي لم تتغير ىذه العالقات مع الوالدين واالصدقاء  والعالقات  العائمية متو 
بينما كانت أقل مظاىر الجودة ىي المشاعر السمبية لدي  الجائحةالعالقات  كثيرًا في ظل ىذه 

ان مستويات جودة الحياة لدي عينة من المجتمع  مفادهوىذا  االفراد من احباط واكتئاب وقمق
التكيف والتعايشية مع الوضع  يعكسجائحة كورونا وىذا بالمصري لم تتاثر بدرجة ممحوظة 

الصمود النفسي وىذا و الحياة بين جودة  موجبة ومرتفعةعالقة ارتباطية  وجودتضح او  الحالي.
ىذا يؤكد عمي ضرورة االىتمام بتنمية و تؤيده معظم الدراسات في مجال عمم النفس االيجابي 

اسيم الصمود النفسي بالتنبؤ بجودة الحياة و  جودة حياة الفرد لرفع مستوياتالصمود النفسي 
وكانت نسبة التباين كبيرة وىذا يؤكد عمي الدور الجوىري الذي يمعبو في تنمية جودة الحياة 

 ىذا الجانب النفسي. لتقويةبالتالي البد من عمل برامج 
بيانات من الوسائل االلكترونيو) التميفون, التابميت الجمع  ومن محددات الدراسة ىي 

 والكمبيوتر الشخصي( وىذا يستبعد قطاع عريض من األفراد المذين ليس لدييم ميارات
ولكن واستخدام الوسائل  التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي مثل الواتس والفيس

 االلكترونية لجمع البيانات يحررنا من اجراءات التطبيق التقميدية حيث تاثير العوامل الفيزيقية
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وعمي الرغم من المحددات  أفراد العينة بعضيا البعض وانتقال اثر االستجابة.او التحدث مع 
 اال أن الدراسة اعتمدت عمي حجم عينة كبيرة مما يزيد الموثوقية في النتائج 

الن معظم افراد العينة  نتائج الدراسة غير قابمة لمتعميم عمي افراد المجتمع المصري 
بالتالي البد من اجراء المزيد  %85.7ث من االنا وايضاً   %76.2حاممي المؤىل الجامعي 

دراسة جودة الحياة في عالقتيا  وكذلك خاصة المسنين من الدراسات عمي الفئات المختمفة
 كورونا.جائحة بالخوف من 
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