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املستخلص
اهلدف:
هددد ال ال راسدددة الدددن الكاددد

عددد

تدددواار المادددك ل النفسدددية مادددف ال دددو مددد

جائحدددددة كوروندددددا ) ,(COVIDواالكتئدددددال ,والوحددددد ة النفسدددددية ,وال ددددد و النفسدددددية و يرهدددددا
ادددددن المجتمددددد الم دددددري ,و راسدددددة الفدددددروو بدددددي الدددددلكور واالندددددا ادددددن هدددددل المادددددك ل
النفسدددية .المنهجيدددةم تدددم ا ارة مسدددي الكتروندددن لدددد  202ادددر ا وامتددد ل اعمدددارهم مددد 13
حتدددددن 71عددددددام بمتوسدددددد  33.44وبددددددانح ار

معيدددددداري 11.55عددددددام ,وتنوعددددددل حسددددددل

الجدددددددددنس الدددددددددن  )29.2% (62لكدددددددددر و )70.8%( 150انادددددددددنا ا وحسدددددددددل الحالدددددددددة
االجتماعيدددددددددة  )37.3%( 79اعددددددددد ل و  )62.7%(133متددددددددد وج .واُسدددددددددت مل قائمدددددددددة

وحممدددل البياندددال باسدددت ام االح دددائيال
تت دددم  8مادددك ل نفسدددية )ُ .(α = 0.87
الو ددددددددددفن وتددددددددددم اسددددددددددت ام اسددددددددددتراتيجية  Bootstrapال تبددددددددددار  Tاددددددددددن برنددددددددددام
) .SPSS(26النتددددائ م اقددددر  74.6%مدددد المادددداركي باددددعورهم بددددال و

مدددد كورونددددا

ب رجدددددة مددددد متوسددددد ة الدددددن كبيدددددرة ,و  40بادددددعورهم باالكتئدددددال ب رجدددددة متوسددددد ة الدددددن
كبيددددددددرة ,و  59.4%بال دددددددد و النفسددددددددية ب رجددددددددة متوسدددددددد ة الددددددددن كبيددددددددرة ,و 60.4%
يادددددعرو بالممدددددف وال ددددديو ب رجدددددة متوسددددد ة الدددددن كبيدددددرة ,و  45.3بادددددعورهم باالحبدددددا
ب رجددددددة متوسدددددد ة وكبيددددددرة ,و 52.4%بالوحدددددد ة النفسددددددية ب رجددددددة متوسدددددد ة وكبيددددددرة ,و
 87.2%بدددال مو عمدددن اسدددرتهم .وجدددو ادددروو الدددة ادددن كدددف المادددك ل النفسدددية مدددا عددد ا
الوحدددد ة النفسددددية بددددي الددددلكور واالنددددا ل ددددالي االنددددا  .ال

ددددةم هددددل النددددوات يجددددل

التح و منها ان مجتمعال كبيرة وم تمفة ان المجتم الم ري.

املصطلحات االساسية:
جائحة كورونا ( ,)COVID-19االاار النفسية ,االكتئال ,ال

و النفسية ,ال و

م جائحة كورونا.
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Psychological problems of Corona virus (COVID-19) in Egypt society
Abstract
Objective:
The study aimed to determine the levels of psychological problems as
fear of COVID-19, depression, loneliness, and psychological stresses in Egypt
society. Method: Sample included 212 (M=33.44, SD=11.55), sex 62 (29.2%)
male and 150 (70.8%) female, and social status 79 (37.3%) non-married and
133 (62.7%) married. The study depended on checklist included 8
psychological problems (α= 0.87). Data were analyzed by Descriptive statistics
and bootstrap T. Results: the result revealed that 74.62% of respondents
reported moderate to high fear of covid-19, 59.4% reported moderate to high
psychological stresses, 60.4% reported moderate to high boredom and distress,
45.3% moderate to high frustration, and 52.4% moderate to high loneliness,
87.2% reported moderate to high the family anxiety. There are significant
differences between male and female on the most psychological problems for
except the loneliness. Conclusion: The findings would need to be verified in
large and different populations in Egypt society.
Keywords:
COVID-19 pandemic, psychological
psychological stresses, fear of COVID-19
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املشكالت النفسية جلائحة كرونا( )COVID-19يف اجملتمع املصري
مكدمة
ايدددددددروس كوروندددددددا ( )COVID-19ادددددددن أحددددددد ا تددددددد اير نفسدددددددن

تسدددددددبل مدددددددر

اجتمددددداعن عدددددالمن و التسدددددبل ادددددن دددددو

جمددددداعن وأعبددددداص اقت دددددا ية و سدددددائر ماليدددددة.

وتسددددددبل ال ددددددو الجمدددددداعن مدددددد  ,COVID-19والددددددلي ُي مددددددو عميدددددد اوبيددددددا كورونددددددا
 , Coronaphobiaادددددن عهدددددور عددددد كبيدددددر مددددد المعددددداهر النفسدددددية عبدددددر ب دددددال
المجتمددد الم تمفدددة )al.,2020

et

 ,(Dubeyوحددد و الكايدددر مددد التددد ايرال النفسدددية

السدددددمبية مادددددف التدددددوتر ,وال مدددددو ,واالكتئدددددال ,وال ددددد و  ,والممدددددف وال ددددديو ,أانددددداص هدددددل
الجائحة.
وبالنسددددددبة ل اددددددار النفسددددددية لجائحددددددة كورونددددددا ,افددددددن المجتمدددددد السددددددعو ي تو ددددددف
al.

)(2020

 Alkhameesتو دددف الدددن ا  23.6%اقدددروا بادددعورهم بتددد اير

et

نفسدددددن متوسددددد الدددددن اددددد ي جدددددراص جائحدددددة كوروندددددا ,واقدددددر  28.3%و  24%و 22.3%
بدددد ع ار

متوسدددد ة ألدددد ادددد ي ة مدددد االكتئددددال وال مددددو والتددددوتر عمدددد التددددوالن .واددددن 194

م يندددة ادددن ال دددي  ,تو دددف )(2020

al.

 Wangالدددن ا  53.8%عدددانوا مددد

et

دددعوبال واادددار نفسدددية سدددمبية جدددراص الجائحدددة تراوحدددل مددد معت لدددة الدددن اددد ي ة ,حيددد اقدددر
 16.5%مددددد المسدددددتجيبي بمعانددددداتهم بددددداع ار

اكتئابيدددددة مددددد متوسددددد ة الدددددن اددددد ي ة,

و 28.8%اقددددروا بمسددددتويال متوسدددد ة الددددن ادددد ي ة مدددد اعدددد ار

ال مددددو ,و  8.1%اقددددروا

بمسددددددتويال متوسدددددد ة الددددددن ادددددد ي ة مدددددد ال دددددد و  ..اددددددن المجتمدددددد االسددددددبانن تو ددددددف
)(2020

la.

et

 Rodriguezالدددن ا  36%مددد الماددداركي اقدددروا بمعانددداتهم

بااددددار نفسددددية مدددد متوسدددد ة الددددن ادددد ي ة ,و  25%اعهددددروا مسددددتويال مدددد
ادددددد ي ة مدددددد ال مددددددو ,و  41%اعهددددددروا اعدددددد ار
ولدددد ي دددد ل الجامعددددة اددددن اسددددبانيا تو ددددف
) (2020الددددن ا

21.34%

فيفددددة الددددن

اكتئابيددددددة و 41%اددددددعروا بال دددددد و .
al.

et

Odriozola-González,

اقددددروا باددددعورهم بدددد رجال متوسدددد ة ألدددد ادددد ي ة مدددد

ال مددددددو  34.19%برجددددددال متوسدددددد ة الددددددن ادددددد ي ة مدددددد االكتئددددددال و 28.14%والتددددددوتر
برجال متوس ة الن ا ي ة م التوتر..
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

-4-

عدد يناير-ج0209 )19( -9م

المشكالت النفسية لجائحة كورونا ...

وبالنسدددددددبة لمسدددددددتوي لع قدددددددة المادددددددك ل النفسدددددددية بدددددددالجنس ,اعهدددددددرل النسددددددداص
مسدددددددددددتويال عاليدددددددددددة مددددددددددد ال دددددددددددو الكدددددددددددورونن م ارندددددددددددة بالدددددددددددلكور(عامر2020a,
;.( Rodriguezet la., 2020
ددددوص للددددن ااندددد الحاجددددة ممحددددة لتح يدددد االاددددار النفسددددية لجائحددددة كورونددددا اددددن

اددددن

المجتمددد الم ددددري نعدددد ار لندددد رة ال راسددددال اددددن هددددلا الجانددددل مدددد اددددم كانددددل اجددددراص ال راسددددة
دددرورة ممحدددة الجدددراص لمكاددد

عددد المادددك ل النفسدددية جدددراص جائحدددة كوروندددا لعيندددة ادددن

المجتم الم ري.

الطريكة واالجراءات
تضمنت الدراسة النواحي املنهجية االتية:
المددددنه م تددددم اسددددت ام الت ددددميم الو ددددفن المسددددحن المسددددتعر
انتادددددار االعددددد ار

لمتعددددر عمددددن

النفسدددددية او معددددداهر ال دددددحة النفسدددددية الم ددددداحبة النتادددددار ايدددددروس

كوروندددددددا المسدددددددتج  (COVID-19لددددددد ي عيندددددددة مددددددد المجتمددددددد الم دددددددريا واُسدددددددت م
المنه السببن الم ار ل راسة الفروو ان الماك ل النفسية بي اللكور واالنا .

الماددداركو م تدددم اسدددت ام عيندددة كدددرة الدددام حيددد تدددم ارسددداف ال ائمدددة الدددن االاددد ار
عمددددن مجموعددددال الفيسددددبون والددددواتس وبدددد ورهم يرسددددموها الددددن اادددد ار ا ددددري عبددددر الهواتدددد
اللكيددة م د

د ف لينددن عمددن

وامتدددد ل اعمددددارهم مدددد 13

.Google form
حتددددن 71

وبمددح حجددم المادداركو  303ماددارن

عددددام بمتوسدددد  33.44وبددددانح ار

11.55عددددام ,وتنوعددددل حسددددل الجددددنس الددددن 62

معيدددداري

(  )29.2%لكددددر و)70.8%( 150

اناددددددددددنا ا وحسددددددددددل الحالددددددددددة االجتماعيددددددددددة  )37.3%( 79اعدددددددددد ل و )62.7%(133
مت وج.
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قائمة املشكالت النفسية املصاحبة جلائحة كورونا
تدددددم اعددددد ا قائمدددددة بددددداهم االعددددد ار
النتادددددار جائحدددددة كوروندددددا مددددد

او الماددددداكف النفسدددددية المترتبدددددة الم ددددداحبة

ددددد ف اوالم المناقادددددة مددددد ااددددد ار المجتمددددد مددددد

ومدددددوعفي وعمددددداف و يدددددرهم السدددددت

ددددد ل

ارائهدددددم عددددد اهدددددم االادددددار النفسدددددية واالجتماعيدددددة

النتاددددار ايددددروس كورونددددا المسددددتج وكانددددل ا مددددل اسددددتجابال االادددد ار هددددن مادددداكف نفسددددية
(الممدددددف وال ددددديو ,وال دددددو  ,وال ددددد و  ,وال مدددددو مددددد المسدددددت بف ,وال مدددددو عمدددددن االسدددددرة)
وماددداكف اجتماعيدددة مادددف عددد م التوا دددف مددد االهدددف واال ددد قاص ,واقت دددا ية مادددف ال ددد و
االقت دددددا ية وال دددددائ ة الماليدددددة وا ددددد ا العمدددددف وكادددددرة مت مبدددددال الحيددددداة .اانيدددددام اال ددددد
عمددن ال راسددال السدداب ة ماددف

) Wang et al. (2020و يرهددا م د ال راسددال التددن

تدددددم رحهدددددا سددددداب ا وت دددددمنل معددددداهر ال دددددو  ,وال مدددددو ,االكتئدددددال ,واالحبدددددا  ,والوحددددد ة
النفسدددية ,والحددد  .االادددام الن ددداع مددد بعددد

اسددداتلة ال دددحة النفسدددية وعمدددم الدددنفس عددد

اهدددم اال ددد رابال والمادددك ل النفسدددية التدددن يعددددانن منهدددا االاددد ار ادددن مددد كوروندددا حيدددد
ااددداروا الدددن ا اهدددم هدددل المعددداهر هدددن ال دددو  ,واالحبدددا  ,واالكتئدددال ,والوحددد ة النفسدددية,
والممف وال يو ,وال مو المست بمن.
واددددن اعدددد ا قائمددددة الهددددم الماددددك ل واال دددد رابال النفسددددية ,ا ار الباحدددد تجميدددد
اكبددددر عدددد
اعددد ار

مدددد الماددددك ل النفسددددية حيدددد ركدددد ل ال راسددددال السدددداب ة اددددن مجممهددددا عمددددن

ال مدددو وال دددو

مددد كوروندددا واالكتئدددال وال ددد و النفسدددية ,وادددن سدددبيف للدددن تدددم

اعددد ا قائمدددة تت دددم المعددداهر النفسدددية االتيدددةم ال دددو

والرعدددل مددد اال دددابة بكوروندددا,

وال مدددددو عمدددددن اسدددددرتن ,والوحددددد ة النفسدددددية ,وال مدددددو مددددد المسدددددت بف ,واالكتئدددددال ,والممدددددف
وال يو ,واالحبا  ,وال

و النفسية المستمرة.

وعميدددد ت ددددمنل ال ائمددددة امانيددددة مدددد اال دددد رابال او الماددددك ل النفسددددية وتمددددل
االسددددتجابة عميهددددا اددددن

ددددوص م يدددداس ليكددددرل الربدددداعن ب رجددددة كبيددددرة ( ,)3ومتوسدددد ة

( )2وب رجة قميمة ( ,)1وال اعانن (.)0
ال

وم تم ت ير

و المفهوم باست ام التحميف العاممن االستكااان ب ري ة

المكونال االساسية والت وير المتعام  Varimaxل
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التحميف ات ي ا محن كاي ر ماير اولكي ال تبار م ي مناسبة معام ل االرتبا ال لمتحميف
(عامر )2018 ,هن  0.87وهن مناسبة ب رجة ممتا ة لمتحميف .يت ي ا التحميف العاممن
اار عاممي  ,تاب بالعامف االوف ا اة اع ار
يماموا معاهر ال و

وال مو واسر  16.83م

بالعامف الاانن باقن اال

او ماك ل نفسية بجلر كام
تباي

1.35

م فواة االرتبا ال ,بينما تاب

رابال او الماك ل النفسية ماف االحبا  ,والع بية ,وال

واالكتئال ,والممف وال يو ,والوح ة النفسية ,و يرها وبمح الجلر الكام

ل,

 4.23واسروا

 52.87%م تباي م فواة االرتبا ال ,وبالتالن اسرل الماك ل النفسية المت منة ان
ال ائمة ان مجممها  69.70%م

تباي

م فواة االرتبا ال وهلا ي ف عمن ا

الماك ل است م ل ق ر كبير م

تباي

الج وف ا

الم فواة ,وكما يت ي م

التابعال ان مجممها ا ل ع  0.70مما ي ف عمن معامف

هل
قيمة

و عالن لممعاهر النفسية

وي حع ا اعمن المعاهر تابعا االكتئال.
الابالم تم ت ير معامف ابال االتساو ال ا من الفا لم ائمة وبم ل قيمت
0.87وتراوح معامف الابال الفا لمم ياس بع استبعا المفر ة م

 0.831الن , 0.87

وتراوح معامف االرتبا الم حي م  0.30الن  0.77مما ي ف عمن رجة جي ة م االتساو
ال ا من بي مفر ال ال ائمة ومناسبتها لت ير الماك ل النفسية المرتب ة بجائحة كورونا.
االجراصالم تم ت بيو ال ائمة المت منة التاايرال النفسية لجائحة كورونا الكترونيا
م

ف المجموعال ان الفيسبون والواتس وللن م

ف لينن عمن ت بيو Google

formان اوا ر اهر يوليو واستمر ت بيو ال ائمة حتن  20سبتمر عام  , 2020وتم
التنبي عميهم ا استجابتهم لها رجة كبيرة م السرية وبع للن تم اع ا مم

 Excelوتم

تكوي المت يرال الت نيفية ماف الجنس والحالة االجتماعية و يرها.
SPSS

وللدددن مددد

تحميدددف البياندددالم ُحممدددل البياندددال باسدددت ام برندددام )(26
دددد ف االسدددداليل االح ددددائية المناسددددبة ماددددف التكددددررال ,والنسددددل المئويددددة ,والمتوسدددد ال
واالنحراادددددددال المعياريدددددددة ,وتدددددددم اسدددددددت ام ا تبدددددددار  Tلمعيندددددددال المسدددددددت مة ادددددددن

دددددددوص

اسدددددتراتيجية  Bootstrapل راسدددددة الفدددددروو ادددددن االادددددار النفسدددددية لجائحدددددة كوروندددددا ادددددن
ددددوص المت يددددرال االساسددددية ماددددف الجددددنس .وهددددل االسددددترتيجية البوتسددددترابية تعتمدددد عمددددن
توليدددد بيانددددال مدددد قاعدددد ة البيانددددال الفعميددددة المتاحددددة ,وتت ددددم سددددحل عينددددال محدددد ة
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الحجدددددم مددددد بياندددددال العيندددددة وكدددددف عيندددددة تتكدددددو مددددد نفدددددس عددددد االاددددد ار ولكددددد لددددديس
بال دددرورة هدددن نفسدددها واالسدددتب اف هدددو جدددوهرن عدددا ة تادددكيف العيندددة ادددم أجدددراص التحميدددف
باسدددددت ام ا سدددددمول ا ح دددددائ لكدددددف عيندددددة مسدددددحوبة ادددددم ا دددددل متوسددددد النتدددددائ لكدددددف
العينددددال المسددددحوبة مدددد المجتمدددد االات ار دددد (عددددامر2020 ,ل ( وتددددم االعتمددددا عمددددن
حددد و الا دددة البوتسددددرابية ل دددناعة ال ددددرار بعيددد ا عدددد

محددد ال ال اللددددة االح دددائية وقدددد

تبنن الباح اجراص ا تبار  Tعمن 1000عينة متول ة م قاع ة البيانال المتاحة.

النتائج
االوفم لتح يدددد مسددددتويال انتاددددار الماددددك ل النفسددددية المترتبددددة عمددددن جائحددددة

الهدددد

كوروندددددا تدددددم حسدددددال التكدددددررال والنسدددددل المئويدددددة والمتوسددددد ال واالنحراادددددال المعياريدددددة
كاالتنم
انجذول (:)1
انتكزاراد واننست انمئىيخ وانمتىسطبد واالنحزافبد انمعيبري نالضطزاثبد اننفسيخ انمصبحجخ
نجبئحخ كىرونب((N=212
انمظهز
انخىف من
جبئحخ كىرونب
انمهك عهي
اسزتي
انمهك من
انمستمجم
انىحذح
اننفسيخ.
االكتئبة.
انمهم
وانضيك.
االحجبط
انضغىط
اننفسيخ
انمستمزح

ثذرجخ
كجيزح
51
)(24.1%
122
57.5%
58
)(27.4%
58
)(27.4%
31
)(14.6%
66
)(31.1%
38
)(17.9%
59
)(27.8%

متىسطخ

لهيهخ

ال اعبني

انمتىسظ

107
)(50.5%
63
29.7%
60
)(28.3%
60
)(28.3%
54
)(25.5%
62
)(29.2%
58
)(27.4%
67
)(31.6%

42
)(19.8%
17
8.0%
41
)(19.3%
41
)(19.3%
53
)(25%
56
)(26.4%
58
)(27.4%
62
)(29.2%

12
)(5.7%
10
4.7%
53
)(25.0%
53
)(25%
74
)(34.9%
28
)(13.2%
58
)(27.4%
24
)(11.3%

1.93

االنحزاف
انمعيبري
0.81

متىسطخ

2.40

0.83

كجيزح

1.58

1.14

متىسطخ

1.50

1.09

متىسطخ

1.20

1.08

لهيهخ

1.78

1.03

متىسطخ

1.36

1.07

لهيهخ

1.76

0.99

متىسطخ

يت دددي مددد الجددد وف ( (1تدددوار المادددك ل النفسدددية ال دددو

انمستىي

مددد جائحدددة كوروندددا,

وال مدددو عمدددن المسدددت بف ,والممدددف وال ددديو ,والوحددد ة النفسدددية ,وال ددد و النفسدددية ب رجدددة
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متوسددد ة بينمدددا تدددوار االحبدددا واالكتئدددال ب رجدددة قميمدددة ,بينمدددا ال مدددو عمدددن االسدددرة ب رجدددة
كبيددددرة .ويت ددددي ا اكاددددر الماددددك ل النفسددددية سددددي رة هددددن ال مددددو عمددددن االسددددرة ,ال ددددو
مدددد جائحددددة كورونددددا ,والممددددف وال دددديو , ,وال دددد و النفسددددية عمددددن التددددوالن بينمددددا اقددددف
الماددددك ل النفسددددية سددددي رة االكتئددددال ,واالحبددددا  .واددددن

ددددوص انتاددددار هددددل الماددددك ل

بددددي اادددد ار العينددددة يت ددددي ا  74.6%اقددددروا باددددعورهم بددددال و
متوسددد ة الدددن كبيدددرة ,و و 87.2%
الدددن اددد ي ة و 40%

مدددد كورنددددا ب رجددددة مدددد

اقدددروا بدددال مو عمدددن اسدددرتهم ب رجدددة مددد متوسددد ة

ادددعروا باالكتئدددال ب رجدددة مددد متوسددد ة الدددن كبيدددرة ,و59.4%

اددددعروا بال دددد و النفسددددية ب رجددددة مدددد متوسدددد ة الددددن كبيددددرة ,و 60.4%اددددعروا بالممددددف
وال دددديو ب رجددددة متوسدددد ة الددددن كبيددددرة ,و  55.7%اددددعروا بددددال مو مدددد المسددددت بف ب رجددددة
مدددد متوسدددد ة وكبيددددرة ,و  45.3اددددعروا باالحبددددا ب رجددددة متوسدددد ة وكبيددددرة ,و 52.4%
اعروا بالوح ة النفسية ب رجة متوس ة وكبيرة .
الهددد

الاددداننم لمتعدددر عمدددن الفدددروو بدددي الدددلكور واالندددا ادددن المادددك ل النفسدددية

م الجائحة تم ا تبار  Bootstrap Tالمست مة والنتائ كاالتنم
انجذول (:)2
نتبئح  Bootstrap Tنهفزوق ثين انذكىر واالنبث في االضطزايبد اننفسيخ انمصبحجخ
نجبئحخ كىرونب
فتزاد انثمخ
T
االنبث()150
انذكىر()62
االضطزاة
95%
االعهي
االدني
SD
M
SD
M
-.14 -0.62 -3.14
0.78
2.04
0.85
انخىف من االصبثخ 1.66
ثكىرونب
-.20
-.75
-3.92
0.70
2.54
1.00
انمهك عهي اسزتي 2.06
-.17
-.83
-2.97
1.10
1.73
1.17
انمهك من انمستمجم 1.23
0.06
-.58
-1.59
1.07
1.58
1.08
1.32
انىحذح اننفسيخ
-.21
-.81
-3.20
1.09
1.35
0.94
0.84
االكتئبة
-.31
-.90
-4.03
1.02
1.96
0.93
1.35
انمهم وانضيك
-.18
-.74
-2.91
1.11
1.49
0.89
1.03
االحجبط
-.15
-.72
-2.98
0.97
1.89
0.97
1.45
انضغىط اننفسيخ
انمستمزح

يت ددددي مدددد الجدددد وف ( )2وجددددو اددددروو معنويددددة بددددي الددددلكور واالنددددا اددددن كددددف
المادددددك ل او اال ددددد رابال النفسدددددية ماعددددد ا الوحددددد ة النفسدددددية وكاندددددل ال اللدددددة ل دددددالي
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االندددا بمعندددن ا االندددا اكادددر وادددا مددد كوروندددا ,واكتئابدددا ,واحبا دددا ,و ددد و ا نفسدددية,
و واا م المست بف ومم و ي ا واحبا ا م اللكور.

املناقشة والتعليل
هددد ال ال راسدددة الدددن تح يددد اهدددم المادددك ل النفسدددية جدددراص جائحدددة كوروندددا لعيندددة
مدددد المجتمدددد االم ددددري ,وات ددددي تددددواار ال ددددو

وال مددددو مدددد

جائحددددة كورونددددا ب رجددددة

متوسدددددد ة وهددددددلا يتفددددددو مدددددد (عددددددامر )2020a,اددددددن اددددددهر ابريددددددف  .2020وبالنسددددددبة
النتاددددار ال ددددو او ال مددددو مدددد كورونددددا ات ددددي ا  74.6%اقددددروا باددددعورهم بددددال و
مددد كوروندددا ب رجدددة مددد متوسددد ة الدددن كبيدددرة وهدددل نسدددبة مرتفعدددة م ارندددة بنتدددائ
و)Wang et al. (2020

راسدددال

ادددن المجتمددد ال دددينن وعدددامر(2121أ( ادددن المجتمددد

العربدددن .وات دددي ا  40%مدددد الماددداركي اددددعروا باالكتئدددال ب رجدددة مدددد متوسددد ة الددددن
كبيدددرة وي يددد عمدددا تو دددف اليددد

)Rodriguez et la. (2020

االسددبانن و)Alkhamees et al. (2020
)(2020

al.

ادددن المجتمددد
Wang

اددن المجتم د السددعو ي ,و

 etادددن المجتمددد ال دددينن .وبالنسدددبة لم ددد و النفسدددية اقدددر 59.4%

مددد االاددد ار بادددعورهم بال ددد و النفسدددية ب رجدددة مددد متوسددد ة الدددن كبيدددرة ادددن المجتمددد
الم دددري وهدددلا ي يددد عددد معددد ف انتادددار ادددن المجتمددد ال دددينن
) (2020وي ددددف عمددددا هددددو عميدددد اددددن المجتمدددد االسددددبانن

la.

Wang

al.

et

et

Rodriguez

) . (2020وات دددددي ا اكادددددر المادددددك ل النفسدددددية سدددددي رة هدددددو ال مدددددو عمدددددن االسدددددرة .
وبالنسدددبة لمفدددروو بدددي الدددلكور واالندددا ادددن االادددار او المادددك ل النفسدددية جدددراص جائحدددة
كوروندددا ات دددي وجدددو ادددروو الدددة ادددن كدددف المادددك ل النفسدددية ل دددالي االندددا وهدددلا يتفدددو
مددد التددد ار السددديكولوجن بدددا النسددداص اكادددر معانددداة مددد الدددلكور اانددداص التعدددر
والمواق
وات دددي ا

ال ا

ل مدددال

ة وهلا يتفو م عامر ) (2020aان المجتم العربن.

نسدددل حددد و اال ددد رابال النفسدددية ادددن المجتمددد الم دددري اكبدددر مددد نعيرتهدددا

اددددن الا ااددددال اال ددددري وهددددلا ربمددددا يددددرتب بددددا اجددددراص ال راسددددال اددددن الا ااددددال اال ددددري
ا دددة ادددن المجتمددد ال دددينن تدددم بعددد السدددي رة ادددب التامدددة عمدددن انتادددار الفيدددروس مددد
ادددم حددد

رجدددة مددد االسدددت رار والابدددال االنفعدددالن ادددن معددداهر ال دددحة النفسدددية الم تمفدددة
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عكدددس اجدددراصال ال راسدددة الحاليددددة التدددن تدددتم ادددن عددددف لروة انتادددار الفيدددروس ادددن البيئددددة
الم رية وانتعار عهور موجة اانية م الجائحة.
ولم راسددددددة بعدددددد

نددددددواحن ال ددددددوة وهددددددن تناولهددددددا لعدددددداهرة مسددددددتج ة اددددددن واقعنددددددا

االجتمددددداعن الم دددددري حيددددد ومددددد هندددددا تددددداتن الحاجدددددة الكتادددددا

الم يددددد مددددد معددددداهر

وجوانددددل هددددل العدددداهرة وانعكسدددداتها السددددمبية عمددددن معدددداهر الحيدددداة الم تمفددددة .واي ددددا مدددد
معددداهر ال دددوة لم راسدددة انهدددا اعتمددد ل عمدددن قيددداس مسدددة عادددر معهدددر مددد المادددك ل
النفسدددددية ادددددن

دددددوص مفدددددر ة وحيددددد ة وهدددددن تع دددددن مم ددددد

عدددددام لمسدددددتوي ال ا دددددية او

اال ددد رال النفسدددن ووقددد تدددم التح دددو مددد م ددد اقية المحكيدددة الت ميدددة لهدددل المفدددر ال
مددد

ددد ف ت دددمي مفدددر تي لم دددو

مددد جائحدددة كورندددا احددد هما ادددن البياندددال االساسدددية

لم ائمدددة وهدددن الدددن اي رجدددة تعدددانن مددد الدددروتي والممدددف ادددن الحيددداة؟ ومفدددر ة مت دددمنة
اددددن ال ائمددددة وهددددن الاددددعور بالممددددف وات ددددي ا معامددددف االرتبددددا بينهمددددا 0.54
معامدددف ارتبدددا مرتفددد بالتدددالن توجددد

وهددددو

رجدددة مددد المواوقيدددة ادددن قيددداس المفهدددوم او المعهدددر

او اال دددد رال النفسددددن بمفددددر ة واحدددد ة ,كمددددا ات ددددي وجددددو ع قددددة ارتبا يددددة موجبددددة الددددة
بددددي ال ددددو

مدددد جائحددددة كورنددددا وكددددف اال دددد رابال النفسددددية وهددددلا يتفددددو مدددد التدددد ار

السيكولوجن والنفسن.
ا يدددد ار اعهددددرل نتددددائ ال راسددددة وجددددو تدددداايرال نفسددددية سددددمبية جددددراص انتاددددار جائحددددة
كورونددددا اددددن المجتمدددد الم ددددري ,مدددد اددددم امدددد ال ددددروري ت دددد يم بددددرام نفسددددية ع جيددددة
مددد قبدددف الماسسدددال النفسدددية لمت فيددد
عواقدددل

مددد حددد ة هدددل االادددار النفسدددية حيددد اهمالهدددا لددد

يدددرة عمددددن الفدددر والمجتمدددد يمكددد ا تدددا ي اددددن بعددد

االحيددددا الدددن انتاددددار

حاالل ا ي ة االكتئال والوح ة النفسية .
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ا جلنا ل ف شا

نال ا ا ا ا ا

:ا لض

نتا نق لس خ ف نن جليح
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