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 : امللخص

( لدى  91 -كورونا ) كوفيد  جائحة متعرف عمى مستوى القمق منلالدراسة  ىدفت      
، وتم تطبيق (النوع والعمر)ببعض المتغيرات الديموغرافية  ، وعالقتو المجتمع السعودي
% (  4754بنسبة )(  639 عدد الذكور) ( ،717بمغ عدد أفرادىا ) الدراسة عمى عينة

، ولفحص فرضيات الدراسة % (  7453بنسبة ) (  464وعدد اإلناث ) من العينة ، 
ولممقياس ، ( 91كوفيد كورونا ) جائحةصمم الباحث مقياس لتحديد مستويات القمق من 

 وبمغ ثبات المقياس ( ،البعد السموكي –البعد النفسي  –ثالثة أبعاد ) البعد المعرفي 
نتائج الدراسة إلى وجود قمق منخفض لدى  توتوصم  ،  15139بمعامل الفا كرونباخ 

عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لألبعاد الثالثة ، ودرجة متوسطة من القمق عمى البعد 
كما أظيرت النتائج وجود  ودرجة منخفضة عمى البعدي المعرفي والسموكي ،  النفسي ،

كورونا  جائحةمن  ( عمى مقياس القمقذكر / أنثى فروق دالة إحصائيًا لمتغير النوع )
لعمر لصالح متغير ا، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا للصالح اإلناث(  91 - كوفيد)

 الفئة العمرية األصغر 5
  

 المجتمع السعودي –(  91 -) كوفيد مرض كورونا  –القمق الكممات المفتاحية : 
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Anxiety over the Coronavirus (Covid-19) pandemic in Saudi society 

Dr. Ali Hassan AlJohani 

Assistant Professor - University of Tabuk 

Abstract : 

      The study aimed to identify the level of concern about the Corona 

pandemic (Covid-19) in the Saudi society, and its relationship to some 

demographic variables (gender and age). The study was applied to a sample 

of (795) ; members, the number of males is (361), a rate of (45.4%) , the 

number of females is (434) at a rate of (54.6%). In order to examine the 

hypotheses of the study, the researcher designed a scale to determine the 

levels of anxiety about the Corona pandemic (Covid 19). The scale has three 

dimensions the cognitive dimension, the psychological dimension and the 

behavioral dimension.   The stability of the scale reached the Alpha 

Cronbach factor 0.961, and the results of the study found that the study 

sample had low anxiety on the overall score of the three dimensions, a 

moderate degree of anxiety over the psychological dimension, and a low 

score on the cognitive and behavioral dimensions. The results showed 

statistically significant differences for the gender variable (male / female) on 

the anxiety scale From the Corona pandemic (Covid-19) in favor of females, 

as well as the existence of statistically significant differences in the age 

variable in favor of the younger age group .                                                                                                               
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 املكدمة :

 ( ،91-مرض كورونا ) كوفيد اطمق عميو ؛وباء  م 0101مطمع العام  ظير في     
، واتخذت الدول عدة إجراءات احترازية لمحد بمدان العالمأغمب بين انتشر وىو مرض جديد 

 5 من آثاره الصحية عمى األفراد والمجتمع
 -ضيق التنفس  -السعال  -(: الحمى شمل األعراض النمطية لفيروس )كوروناوت     

وأحياًنا تتطور اإلصابة إلى التياب رئوي5 وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى األشخاص 
 ذوي الجياز المناعي الضعيف، والمسنين واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة

(www.moh.gov.sa5 ) 
نطبق عمييا وصف م بأن كورونا ي99/6/0101الصحة العالمية في أعمنت منظمة و    

 (www.who.int 5) الجائحة
وسائل اإلعالم  وتقوم، في جميع أنحاء العالم أنتشرمرض فيروس كورونا الجديد ، 

 ،إلى ارتفاع مستويات القمق تؤديكل ىذه األشياء  ، الجميع عمى الوضع الوبائي الطالع
القمق ىو رد شائع عمى أي موقف فيمكن أن تؤدي األوبئة إلى زيادة مستويات التوتر ؛  و

 .D. Roy ;S. Tripathya ; S. Kumar Kara ; N. Sharmaa ; S )  مرىق
Kumar Vermaa ; V. Kaushal ،0101) 5     

في تكوين النفس اإلنسانية ، وىو يعني يعتبر القمق العام أحد المشاعر األساسية   
يجابية  اإلحساس بالخطر وعدم االطمئنان، ويمكننا القول أن درجة من القمق ىي صحية وا 
ألنيا تدفع باإلنسان نحو العمل لدرء األخطار الممكنة أو المحتممة والتي يتعرض ليا 

ظ عمى الذات اإلنسان في صراعو مع الحياة ، فالقمق باعث إيجابي يساعد في الحفا
 ( 5 79، ص  م9117  المالح)والنجاح في مسيرة الحياة 

( أن القمق يصيب نحو خمسة في المائة  04 -06، ص  9133ويرى ) شييان ،      
كما يرى بأن لو كانت ، ونسبة المصابين من النساء أعمى من الرجال ، من أفراد المجتمع 

لتوقعنا العمر الذي يبدأ فيو القمق ، فمكل األكبر في القمق ىي السبب لوحدىا الضغوط 
  عمر ضغوط خاصة بو 5

       
  

https://www.moh.gov.sa/
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
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 يمر الفرد ببعض األزمات والتحديات اإلنساني ؛وفي جميع مراحل النمو  
والمشكالت الحياتية ، ويستعين لمواجيتيا بما يممك من قدرات جسمية وعقمية ونفسية 

يجابي دور ميم مجانب النفسي ول ،لمتغمب عمى ىذه الصعوبات  مواجية التحديات في وا 
 5والصعوبات المختمفة 

 : الدراسة مشهلة

التحديات الكبرى التي واجيت و  المشكالتمن (  91 –جائحة كورونا ) كوفيد تعد      
ومن ضمنيا شمل أثرىا جميع مجاالت الحياة ،  ، و العالمأنحاء جميع في البشرية 

تعامل األفراد مع ىذه األزمة كيفية ، ولما ليذا الجانب من أىمية في الجانب النفسي
،  مختمفةالعمرية الفئات الفي و الذكور واإلناث  المجتمع شرائحمن جميع  وذلك ،وتبعاتيا 

 التالية : األسئمة إلجابة عمىلمتحقق من ىذا الجانب من خالل اتسعى الدراسة لذا 
مــن المجتمـــع عمــى عينـــة (  91 -) كوفيـــد كورونــا  جائحـــة مــا مســتوى القمـــق مــن  -9

 ؟السعودي
 ؟(91 -جائحة  كورونا )كوفيد القمق من  توجد فروق بين الذكور واإلناث فيىل  -0
 (  ؟91 -كورونا ) كوفيد  جائحة ىل يوجد تأثير  لمعمر عمى مقياس القمق من  -6

 أهداف الدراسة :

 ( في المجتمع السعودي 5 91 –القمق من جائحة كورونا ) كوفيد  ياتتحديد مستو  -9
بــين   ( 91 -جائحــة  كورونــا ) كوفيــد التعــرف عمــى الفــروق فــي مســتويات القمــق  -0

 5 واإلناثالذكور 
( تبعـًا  91 - كورونـا ) كوفيـد جائحـة التعرف عمى الفروق في مستويات القمـق مـن  -6

 لمعمر 5

  أهنية الدراسة :

آثــار المــرض عمــى الجســد ومضــاعفاتو عمــى فــي دراســتيم لألوبئــة البــاحثون  يركــز
و العالجات المناسبة لو ، وجميـع ىـذه الخطـوات ضـرورية  العدوى منو ووطرق تشخيصو 

، فـي األىميـة فـي التعامـل مـع المـرضالعامـل النفسـي ال يقـل وميمة لمكافحـة األمـراض ، و 
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اخـتالف فمن الضروري معرفة مستوى القمق من المرض وآثاره النفسية عمى األفراد  ومدى 
 ، وممكن لنا ان نصف أىمية ىذه الدراسة من حيث : القمق بين الفئات العمرية المختمفة

(  91 -) كوفيــد كورونــا  جائحــةالتعــرف عمــى مســتوى القمــق نحــو  األهنيــة الهية ــة : 
  5   والفئة العمرية لمنوع تبعاً القمق  مستوىالفروق في وتحديد 

مسـتويات القمـق تكمن األىمية التطبيقية عمى النتـائج المتوقعـة حـول  األهنية التطبيكية :
العمــر فــي كيفيــة تصــميم البــرامج اإلرشــادية والعالجيــة  مــن مــرض كورونــا عمــى النــوع و

 5المناسبة النفسية 
 مصطلحات الدراسة :

 Anxiety : الكلل -1

يحـدث ،  ىو حالة تـوتر شـامل ومسـتمر نتيجـة توقـع تيديـد خطـر فعمـي أو رمـزي قـد     
 ( 5 434م ، ص  0117ويصاحبيا أعراض نفسية جسمية ) زىران ، 

جرائيًا يعرفو الباحث بأنو       ( فـي  91 - كوفيـد )كورونـا  جائحـة مسـتوى القمـق مـن وا 
 المجتمع السعودي ، كما يظير عمى المقياس المستخدم بالدراسة الحالية 5

 : Coronavirus  Covid 19 ( 91 - نورونا ) نوفيد  جائحة -2

ىــو مــرض معــد يســببو آخــر فيــروس تــم اكتشــافو مــن ســاللة  91-رض كوفيــدمــ
 ،0191مدينــة ووىــان الصــينية فــي كــانون األول/ ديســمبر  ظيــر فــيفيروســات كورونــا5 

، الحمــى واإلرىــاق والســعال الجــاف فــي  91-تمثــل األعــراض األكثــر شــيوعًا لمــرض كوفيــد
 ،أشـخاص آخـرين مصـابين بـالفيروس مـن 91-يمكن أن يمقـط األشـخاص عـدوى كوفيـدو 

وينتشر المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن طريق الُقطيرات الصـغيرة التـي 
 .من أنفو أو فمـو عنـدما يسـعل أو يعطـس أو يـتكمم 91-يفرزىا الشخص المصاب بكوفيد

(www.who.int5)   

  

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
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 حدود الدراسة :

 مكانية : اقتصرت الدراسة عمى المجتمع السعودي 5حدود 
عينـة عرضـية مـن بسبب ظروف اإلجراءات االحترازيـة الصـحية تـم اختيـار  حدود بشرية :

 5المجتمع ا لسعودي
ـــة :  ـــين  حـــدود زماني ـــرة مـــا ب ـــين أفـــراد المجتمـــع الســـعودي فـــي الفت ـــم نشـــر المقيـــاس ب ت

 م97/3/01015إلى  7/3/0101
 :سةللدرا اإلطار الهيةي

 أواًل : الكلل 

، ولمقمق أشكال متعددة  يعد القمق من أبرز المشكالت النفسية في العصر الحديث     
، وتنعكس آثاره عمى الصحة مختمفة ومواقف متنوعة حول مواضيع يظير  كما أنو

 الجسدية والنفسية لمفرد 5
غالبية الناس تشعر بالقمق في لحظة من المحظات ، بل قد يكون الشخص غير      

طبيعي إذا لم يقمق ، فالقمق يمثل جزء من الطبيعة البشرية ، فمسببات القمق قد تختمف 
، والقمق والخوف متشابيان ، فعندما يكون سبب القمق واضحاً لنا من شخص إلى آخر 

كالخوف من حيوان مفترس ، أما الخوف من االمتحانات والتي  نسمى ىذا اإلحساس خوفاً 
 “يقي عمييا عدة شيور فيذا قمق ، واشتقت كممة الخوف في المغة اإلنجميزية من كممة 

Fear”  من كممة   ” Faer”  والتي تعني الكارثة ، أما كممة القمق“Anxious”  فيي
المرء نتيجة حادث غير محدد ) مشتقة من كممة التينية والتي تعني مشاكل داخل عقل 

 ( 945-90 ص م ، 9111أيزاك ، 
ويعرف القمق عمى أنو حالة انفعالية غير سارة يستثيرىا وجود الخطر وترتبط 
بمشاعر ذاتية من التوتر والخشية ، والتغيرات الناتجة عن القمق منيا اتساع حدقة العين 

وىذه الحالة تسمى قمق وزيادة العرق في الكفين وازدياد نبضات القمب والتنفس السريع 
خبرة عابرة تتفاوت من حيث الشدة وتتذبذب من وقت وىي  State anxietyالحالة 

، ويمكن  آلخر، ومن تصبح لديو حالة القمق خبرة مزمنة يقال عنيم أن فييم سمة القمق
أن ينظر لمقمق عمى أنو يؤدي وظائف مفيدة في الظروف السوية فيو بمثابة جيز إنذار 

، وفي حالة القمق المفرط  مبكر من الناحية النفسية ، وىو مفيد إذا تم ضبطو وتوجييو
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فيو يستثير السموك البدائي إلى حد يجعل الفرد يفقد بصورة مؤقتو المعقولية في حل 
ظيور القمق ىو إشارة أو عالمة بأن ىناك خطرًا قائمًا ويظير دور الحيل و ، المشكالت 
 ( 5  601-609، ص م9133) ريتشاردم ، حتى يحتفظ بالشعور باألمنالدفاعية 

أن التيديد الخارجي لمذات سواء كان نتيجة خطر حقيقي يواجو الفرد عمى المستوى      
القمق والبد من أن يبتدع الفرد  ريالبيولوجي أو عمى المستوى السيكولوجي ، فأنو يستث

لمدفاع ضد التيديد بدائية طريقة ما لحماية نفسو إزاء ىذا القمق المزعج ، وأكثر الوسائل 
 5( 441ص م ،  0117توق  وكار الواقع ) عدس الخارجي ىو ان

فيزيد مع عدم نضوج الجياز العصبي في الطفولة لعامل السن أثره في نشأة القمق     
والشيخوخة ، فيظير القمق في األطفال بأعراض تختمف عن الناضجين ، فيكون في ىيئة 

، ويظير في ىيئة ، أو أن يكون وحيدًا بالمنزل  خوف من الظالم والغرباء والحيوانات
أحالم مزعجة ، أو فزع ليمي ، أما في المراىقة فإن القمق يأخذ مظيرًا آخر من الشعور 
بعدم االستقرار ، والحرج االجتماعي ، واإلحساس الذاتي بشكمو وجسمو وحركاتو وتصرفاتو 
ومحاسبة نفسو عمى كل شيء ، مع الشكوى من عمل بدنية مختمفة ، وتقل أعراض القمق 

 ( 5 961-963 ص  ، ب5دن النضوج لتظير ثانيًا في سن الشيخوخة )عكاشةفي س
من األىمية أن نفرق بين القمق السوي والقمق العصابي ، أو ما يسميو األطباء        

النفسيون: القمق الفيزيولوجي ) الوظيفي ( والقمق الباثولوجي ) المرض ( ، ويعتمد 
 التمييز بين النوعين عمى عدة أسس منيا :

 محددات القمق أو نوعية المواقف التي تسببو 5 -9
 شدة األعراض 5 -0
 ىذه األعراض عمى امتداد الزمن 5 دوام -6

موضوعًيا خارجًيا أو ذاتًيا داخمًيا بحيث يعزى إلى موقف  أما القمق السوي فقد يكون
محدد كما يحدث في زمن معين ، ويعد حينئذ استجابة سوية لمواقف طبيعية تسبب القمق 

مق السوي ، كشعور األب عند مرض ابنو ، و ىذا يسمى بالقفي الحقيقة لدى معظم البشر
، أما القمق العصبي فيو خوف مزمن من أشياء أو أشخاص  أو الموضوعي أو الحقيقي

، أو لسبب واضح ، مع توافر أعراض  أو مواقف ال تبرر الخوف منيا بصورة طبيعية
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) نفسية وجسمية شتى ثابتو ومتكررة إلى حد كبير، ويسمى القمق الباثولوجي أي المرضي 
  5 (  07 ، ص : 9137عبدالخالق ، 

 (  أسباب ظيور القمق ومنيا : 433 -437 م ، ص 0117وذكر ) زىران ،       
 االستعداد الوراثي في بعض الحاالت ، وقد تختمط العوامل الوراثية بالعوامل البيئية 5

، والشعور بالتيديد الداخمي أو الخارجي االستعداد النفسي ) الضعف النفسي العام (  -9
الظروف البيئية بالنسبة لمكانة الفرد وأىدافو ، والتوتر النفسي الذي تفرضو بعض 

أ، الخسائر المفاجئة والصدمات النفسية ، والشعور  ، واألزمات أو والمتاعب الشديد
، واحيانًا قد يؤدي فشل  بالعجز ، وتعود الكبت بداًل من التقدير الواعي لظروف الحياة

 الكبت إلى القمق 5
 الضاغطة ، والجو األسري وتفكك األسرة 5مواقف الحياة  -0
مشكالت الطفولة والمراىقة والشيخوخة ، والطرق الخاطئة في تنشئة األطفال مثل  -6

القسوة والتسمط والحماية الزائدة والحرمان ، واضطراب العالقات الشخصية مع 
 اآلخرين 5

 ربويًا ( 5التعرض لمحوادث والخبرات الحادة ) اقتصاديًا أو عاطفيًا أو ت -4
 بين الذات الواقعية والذات المثالية وعدم تحقيق الذات 5عدم التطابق  -7
أن القمق استجابة مكتسبة قد تنتج عن القمق العادي تحت ظروف أو يرى السموكيون  -3

   مواقف معينة ، ثم تعميم االستجابة بعد ذلك 5 
 الهية ات الهفسية املفسةة للكلل :بعض 

تنظر مدرسة التحميل النفسي إلى عدم مالءمة السموك عمى أنو نتيجة لمصراع بين      
، وتفسر نظرية التحميل النفسي االنحرافات  مكونات الشخصية اليو واألنا واألنا األعمى

السموكية من خالل خبرات األطفال في الفترات المبكرة ، حيث أن بعض الخبرات المبكرة 
  ( 5 77-74، ص  0111شعور ) يحيى ، غير السارة تكبت في الال

ويعتبر فرويد القمق صراع ال شعوري بين رغبات اليو وبين رغبات األنا األعمى ، واستخدم 
 يفرويد مصطمح وسائل ) ميكانزمات ( الدفاع لإلشارة إلى العمميات الالشعورية التي تحم

، وينجم ذلك عن  الفرد ضد القمق عن طريق تشويو الواقع الموضوعي بطريقة أو بأخرى
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ان يكون نابًعا  أي وضع ييدد الذات ، وىذا التيديد يمكن ان يكون خارجًيا ، كما يمكن
 5(441-443م ، ص ،  0117دس ؛ توق عمن داخل الذات )

لنفسية ينجم عن محاولة الفرد أما أدلر فيرى أن القمق شأنو شأن بقية األمراض ا     
) التحرر من الشعور بالدونية أو النفص ومحاولة الحصول عمى الشعور بالتفوق 

 5(  666، ص  0199مصطفى ، 
السموكيون يتفقون أن العصاب سموك متعمم ، فجميع أنواع السموك مكتسب حسب       

 رسة وبقية األوساط التربويةقواعد التعمم ، يتعمميا الفرد من والديو أواًل ، ثم من المد
 (5 417، ص  9117األخرى التي يتعامل معيا) كفافي، 

ويرى أنصار المدرسة السموكية أن القمق ىو أتجاه انفعالي أو شعور ينصب عمى 
المستقبل ، ويتميز بتناوب أو امتزاج مشاعر الرعب واألمل ، وينتج القمق من اإلحباط أو 

ليا الفرد ، فبمجرد المرور بخبرة ) سارة أو مؤلمة ( فأنيا الضغوط النفسية التي يتعرض 
، كما  تتحول إلى استجابة مشروطة ترتبط ) عن طريق التعميم ( بمواقف أخرى أقل شدة

أنيم يرون بأنو يتم تعمم القمق من خالل التوحد بالوالدين ،أو تقميد أنماط القمق الخاصة 
 ( 5 664- 666، ص  0199بيما )مصطفى ، 

بأن النظرية العقالنية االنفعالية تؤكد عمى (  637، ص  0117،  الخطيبأشار )      
أن أفكار الفرد ىي التي تؤثر في مشاعره واحيانا توجدىا ، وترى أن البشر يفكرون 

 ويشعرون ويتصرفون في آن واحد 5
إن احداث تغيير جوىري في جانب معرفي ىو أساس يمكن أن يساعد في احداث تغييرات 
ىامة في عديد من االنفعاالت أو السموكيات ، بينما إحداث تغيير جوىري في أحد 

،  د 5 تالمشاعر أو أحد التصرفات يكون لو أثر محدود في التغيير المعرفي ) الشناوي ، 
 ( 5 913ص 
نجد بأنو من أكثر  التراث النفسي عن موضوع القمقع عمى االطالمن خالل      

الموضوعات التي تناوليا الباحثون بالدراسة والبحث، وىذا يدل عمى أىميتو في كافة 
، وعمى عالقاتو الجسدية والنفسية  صحة الفردأنشطة اإلنسان ، فتأثيره ينعكس عمى 

نجازه وفي قراراتو   5ن المجاالت المختمفة وغيرىا ماالجتماعية وعمى أداءه وا 
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 91 -نورونا نوفيد ة جائحمةض ثانيًا : 

ومن المعروف أن عددًا من ، فيروسات كورونا ىي ساللة واسعة من الفيروسات      
فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتيا من نزالت البرد الشائعة 

األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق 
-ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا مرض كوفيد ،التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(

الحمى واإلرىاق والسعال  في  91-تتمثل األعراض األكثر شيوعًا لمرض كوفيد، 91
اآلالم  المرضى: األخرى األقل شيوعًا ولكن قد ُيصاب بيا بعض  الجاف5 وتشمل األعراض 

وفقدان  والصداع، والتياب الممتحمة، وألم الحمق، واإلسيال،  واألوجاع، واحتقان األنف، 
أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين5 وعادة  حاسة الذوق أو الشم، وظيور طفح جمدي 

ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن  تكون ىذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي5  ما 
%( من المرض دون 31ويتعافى معظم الناس )نحو ، بأعراض خفيفة جداً  ال يشعروا إ

 7لدى شخص واحد تقريبًا من بين كل  الحاجة إلى عالج خاص5 ولكن األعراض تشتد  
التنفس5 وتزداد مخاطر  فيعاني من صعوبة في  91-مصابين بمرض كوفيد أشخاص 

أخرى مثل  صابين بمشاكل صحية بين المسنين واألشخاص الم اإلصابة بمضاعفات وخيمة 
 (www.who.int 5) أو السكري أو السرطان ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القمب والرئة 

أكثر  COVID-19حول خطر اإلصابة بعدوى  األفراد الذين يعانون من قمق أكبر   
-COVIDداللة عمى عدوى  أن تكونلمالحظة األحاسيس الجسدية التي يمكن  عرضة

سعال ، قشعريرة(، مما يؤدي إلى زيادة القمق  )مثل آالم العضالت وضيق التنفس 19
   ;M.T.Tull; A.C. Barbano; K.M. Scamaldo)  الوقت الصحي بمرور

K.A.Edmonds;J.P.Rose;K.L.Gratz 2020 ) .  J.R.Richmond; 
االحترازية القواعد  المجتمع اإليطالي ذكر بأنعمى Maria , 2020) في دراسة  )    

 بشكل كبير أنماط الحياة والعالقات االجتماعية ،جنبا إلى جنب مع الخوف غيرت الوقائية
عمى الرغم من أن التدابير ، القمق ربما ولدت مستويات عميقة منو من اإلصابة بالعدوى ، 

 5ليا تكمفة نفسية  كانت أساسية لمحد من تفشي الفيروس ، قد يكون المتخذة
اضطرابات سموكية وانفعالية ،  91-يواجو الفرد المشتبو في إصابتو بمرض كوفيد     

مثل اضطرابات النوم ، والقمق واالكتئاب ، واالنسحاب االجتماعي ، ولمعرفة الفرد بخطر 

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
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الوباء ونتائجو ، فانو يقع فريسة ليواجس التعرض لمموت فيعاني من سوء التكيف  ) 
   ( 5 0101قريري  ،

 0101مارس  0حينما ظيرت أول حالة مؤكدة لإلصابة بالفيروس في السعودية يوم      
جاءت االستجابة السريعة من الدولة باتخاذ إجراءات احترازية، تمثمت في تعميق أداء 

مارس، وتوالت بعدىا إجراءات مثل تعميق رحالت  4العمرة لممواطنين والمقيمين يوم 
، وتعميق الدراسة في المدارس والجامعات، وتأجيل الفعاليات الرياضية والجماىيرية الطيران

غالق بعض المناطق5 وقد أدى اإلجراء الحاسم  والميرجانات واالحتفاالت كافة، وا 
إلى إطالق سمسمة من التدابير االحترازية، مثل: إجراءات الفحص االستباقي،  السريع

غالق األنشطة والحجر الصحي، والتباعد االجتم اعي، وحظر التجول، وغمق الحدود، وا 
االقتصادية كميًّا أو جزئيًّا، إلى نجاح السعودية بأن تكون ضمن أفضل دول العالم المطبِّقة 

 ( sabq.org 5 ) ب ليذه التدابير في الوقت المناسب والكيف المطمو 
دولة أمانًا في العالم  911األميركية عن أكثر « فوربس»نشرتو مجمة  شف تقريرك    

المستجد، مشيرًا إلى أن المممكة العربية السعودية من بين الدول « كورونا»من فيروس 
عالميًا،  97األولى في القائمة5 ووفقًا لمتقرير، فقد جاءت السعودية في المرتبة الـ 01الـ

  (aawsat.com) .ألوروبيةبذلك عمى الواليات المتحدة ومعظم الدول ا متفوقة
جعمت العالم في تحدي كبير وصعب فيي لم تقتصر  ( 91 –جائحة كورونا ) كوفيد    

أخرى ، فتأثر الجانب عمى جوانب  اضرارىاآثارىا عمى الجانب الصحي فقط بل لحقت 
الجانب االجتماعي والتعميمي وغيرىا من الجوانب الميمة لدى اإلنسان ،  االقتصادي و

 فكل ىذه اإلشكاالت زادت من حجم التحديات في مواجية ىذه الجائحة 5 
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    الدراسات السابكة :

م (  التي ىدفت إلى معرفة االتجاه نحو مرض إنفمونزا  0117تناول ) عمي ،      
طالبًا وطالبة من قسم عمم النفس بكمية  14الطيور وعالقتو بالقمق لدى عينة مكونة من 

اآلداب بسوىاج ، وصممت الباحثة استبيان لقياس االتجاه نحو مرض انفمونزا الطيور 
، وتوصمت الدراسة إلى وجود ارتباط دال بين االتجاه  واستخدمت مقياس لقياس القمق

، وبين االتجاه  1017السموكي نحو مرض إنفمونزا الطيور واالتجاه االنفعالي عند مستوى 
، وبين االتجاه االنفعالي ومجموع  1019السموكي ومجموع االتجاىات عند مستوى

االتجاىات عند مستوى  ، وبين االتجاه المعرفي ومجموع 1019االتجاىات عند مستوى 
بين حالة وسمة القمق ، ولم  1019، كذلك وجود ارتباط موجب ودال عند مستوى 1019

تظير النتائج فروق بين الذكور واإلناث عمى كل من االتجاه السموكي واالتجاه االنفعالي 
 والمعرفي ، كذلك ال توجد فروق بين الذكور واإلناث عمى متغيري حالة وسمة القمق 5

القمق من  لقياس أداة م ( دراسة ىدفت إلى تصميم  0190) الخضر ،  وفي دراسة      
بين الجنسين وبين المتزوجين وغير المتزوجين وفروق أنفمونزا الخنازير ، ومعرفة الفروق 

طالبًا وطالبة من جامعة الكويت ،  640بين ساكني المحافظات ، وذلك عمى عينة من 
جوىرية بين الجنسين في متوسط الدرجة عمى المقياس ، كما لم ولم تظير النتائج فروق 

تظير فروق ذات داللة في القمق بين المتزوجين وغير المتزوجين ، وايضًا لم تظير 
 فروق بين ساكني المحافظات الست 5  

 Al Najjar. N. S; Attar. L. M ; Farahat . F. M ; Alأجرت )        
Thaqafi . A  ،0193  )  النفســية االستجابة  لمتعرف عمىم  0194طبقت عام دراسة

 فيـن يلــدى البالغـلمتالزمة الشرق األوسط التنفسية  المسببــروس كورونــا يالســموكية لف
، وأظيرت عام 70 – 97، وتراوحت األعمار بين  673عمى عينة بمغ عددىا  جــدة

 لدييم درجة معتدلة من القمق 5% (  7757النتائج بأن أكثر من نصف المشاركين ) 
م ( فقد قاما بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى طبيعة  0101أبو الفتوح  و أما ) الفقي     

الوساوس القيرية  بعض المشكالت النفسية ) الوحدة النفسية ، االكتئاب والكدر النفسي ،
، الضجر ، اضطرابات األكل ، اضطرابات النوم ، المخاوف االجتماعية ( المترتبة عمى 

من طالب الجامعات  743لدى عينة بمغت  Covied-19جائحة كورونا المستجد 
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مقياس  ، و لموصول إلى نتائج الدراسة تم استخدامالمصرية ) الحكومية واألىمية ( 
ى طالب الجامعة ، وتوصمت النتائج إلى أن الضجر من أكثر لممشكالت النفسية لد

المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة ، ويعاني طالب الجامعة بدرجة 
متوسطة من المشكالت النفسية األخرى ، كما توصمت النتائج إلى وجود فرق دال 

، وال يوجد فرق دال إحصائيًا في المشكالت النفسية يعزى إلى متغيري النوع والعمر 
 إحصائيًا يعزى لمتغير البيئة 5

عن فيروس كورونا معتقدات الدراسة ىدفت إلى معرفة  م ( 0101اجرى ) يوسف،       
بو لدى عينات متباينة من  نحو المريض المصاب واالتجاىات  Covied-19المستجد 

فرًدا من الجنسين من شرائح عمرية  9711أفراد الشعب المصري ، بمغ عدد العينة 
مقياسي المعتقدات متفاوتة ومستويات تعميمية متباينة ، من الريف والحضر ، وتم تطبيق 

، واالتجاىات نحو المريض المصاب بو ،  91 –عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 
لنتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعتقدات عن فيروس كورونا وكشفت ا

من : النوع لصالح الذكور ، والعمر كل واالتجاىات نحو المريض المصاب بو ، ترجع إلى 
لصالح األكبر سًنا ، إضافة إلى عدم وجود فروق في تمك المعتقدات واالتجاىات ترجع إلى 

 مكان اإلقامة 5
معرفة استراتيجيات المواجية  م ( في دراستو التي تيدف إلى 0101قريري ، أشار )    

وعالقتيا بقمق الموت لدى المشتبو في إصابتيم بفيروس كورونا ، طبقت الدراسة عمى 
فرد موجودين في مركز الحجر  04إناث من أصل  4ذكور و 4أفراد  3عينة عددىم 

ت الدراسة تم تطبيق مقياسين لقمق ، ولمتحقق من فرضيا الصحي في بسكرة بالجزائر
واظيرت نتائج الدراسة أن ىناك عالقة بين استراتيجيات ، الموت والستراتيجيات المواجية 

وتختمف بين  91المواجية وقمق الموت لدى األشخاص المشتبو في إصابتيم بكوفيد 
 األفراد حسب متغير الجنس 5

ومعرفو االتجاىات تقييم دراسة ىدفت إلى  (   D. Roy, et al.0101, أجرى )   
عبر تم تطبيق الدراسة  ، والحاجة لمرعاية الصحية النفسية  91-لمعاناة قمق كورونا

، طبقت الدراسة في االحتمالية اإلنترنت باستخدام استبيان باستخدام عينات كرة الثمج غير
 أفراد العينةان لدى لنتائج ألفراد العينة ، أظيرت ا رداً  330تم تمقي ما مجموعو اليند و 
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،  من الوقاية منو مقبولةومعرفة  COVID-19من المعرفة حول عدوى  متوسط مستوى 
كما أظيرت نتائج االتجاىات استعداد أفراد العينة في اتباع التعميمات بشأن الحجر الصحي 

،  COVID-19، وأظيرت النتائج مستويات قمق بدرجة عالية حول والتباعد االجتماعي 
 % من أفراد العينة315لدى النفسية  وظيرت الحاجة لمرعاية الصحية

 Md.S. Islama,b; M. Z. Ferdousa ; M. N. Potenzacوىدفت دراسة )     
والقمق بين األفراد في عموم سكان بنجالديش في وقت  اليمعإلى تقييم م  (  0101، 

 13مارس إلى  01اإلنترنت من تم إجراء مسح عبر و ،   COVID-19مبكر من تفشي 
 ، وأظيرت النتائج عمى عينة الدراسة بأنمن أفراد المجتمع  9699 ، يشمل 0101أبريل 

وظير اليمع لدى الفئة ،  ٪ عمى التوالي6756٪ و 7153والقمق العام  اليمع تقديرات 
، سنة ومستواىم التعميمي أعمى من البكالوريوس والمتزوجين منيم  61العمرية أكبر من 

سنة  61كما أظيرت نتائج القمق العام أكثر لدى االناث وفي الفئة العمرية أكبر من 
 والمتزوجات منين ومستواىن التعميمي أعمى من البكالوريوس 5

آثار الحجر الصحي بسبب تيدف إلى معرفة دراسة  Maria , 2020 )قدم )       
COVID-19  عينو بمغ عددىا  عمى  والقمق لدى السكان اإليطاليين النومجودة عمى

% لدييم 60% أشاروا بأن لدييم مشاكل في النوم و 77أن  ، وأظيرت النتائج 0019
د الصدمة  % ظير عمييم أعراض اضطراب ما بع753% لدييم حزن و 4953قمق مرتفع 
عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة ، كما أظيرت النتائج  COVID-19المرتبط في 

بمرض  القمق والضيق النفسي مع أعراض اضطراب ما بعد الصدمة المرتبطةو النوم ، 
COVID-19 5 

( في دراستو التي ىدفت إلى تحديد مستوى جودة الحياة  0101أشار ) عامر،      
واسيام ودور الصمود النفسي لمتنبؤ بجودة الحياة في ظل جائحة كورونا ، عمى عينة من 

إناث ، وأوضحت النتائج  671ذكور و 36مشارك  440المجتمع المصري بمغ عددىم 
، ة ، واسيم الصمود النفسي بالتنبؤ بجودة الحياة توافر مظاىر جودة الحياة بدرجة كبير 

 5وأظيرت النتائج بأن لمصمود النفسي تأثير موجب عمى جودة الحياة 
بناء مقياس الخوف من جائحة ( دراسة ىدفت إلى  0101كما أجرى ) عامر،      

ا ، مشاركً  763( ، وطبق المقياس عمى عينة بمغ حجميا  COVID-19 كورونا )
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% ( من  7759)  497% ( من الذكور ، و  0051)   906ب الجنس إلى تنوعت بحس
 075933عاًما ، بمتوسط  31عاًما  إلى  96اإلناث ، وتنوعت أعمارىم في المدى بين 

% ( من جنسيات  9753)  13% ( مصرًيا ، و 3050)  440عاًما ، وبحسب الجنسية 
جة جيدة من ثبات االتساق بدر عربية ، وأسفرت النتائج عن تمتع مفردات المقياس 

، وأفرز التحميل العاممي االستكشافي عاممين أحدىما مكون من خمس مفردات الداخمي 
، والثاني سبع مفردات تمثل السموكيات المرتبطة   a=0.815تمثل الخوف الشخصي 

، وأظير التحميل العاممي التوكيدي حسن مطابقة   a=0.894بالخوف من جائحة كورونا 
، واظيرت نتائج المقياس عمى العينة توافر الخوف من جيدة لنموذج العاممين مع البيانات 

جائحة كورونا بدرجة متوسطة ، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث لصالح 
بين العينة المصرية وعينة بقية  اإلناث ، كما أظيرت النتائج وجود فروق دالو إحصائياً 

 الجنسيات العربية لصالح العينة المصرية 5 
،  G. Bhuvaneshwari ; B. Babu ; B. Balasuntharamدراسة )  تىدف     

   بين البالغين الذين يعيشون في COVID-19تحديد القمق بشأن ( ل 0101
Adukkamparai واظيرت نتائج الدراسة بأن، مشارك  911باليند بمغ عدد أفراد العينة 

% 99 ، ولدى % قمق متوسط03% من المشاركين و لدى 39ىناك قمق منخفض لدى 
 COVID-195 قمق عالي نحو

 ىدفت إلىفي الواليات المتحدة ( دراسة Y. Maaravi ; B. Helle 0101)  أجرى    
المتصمة بالقمق عمى أساس نظريات عمم  COVID-19التحقيق في االختالفات في 

 901مشارك  417استبيان عبر االنترنت عمى عينة بمغت  تم توزيعالنفس االجتماعي ، 
 ليا الدراسة  تتشير النتائج التي توصمسنة ،  93إناث جميعيم أكبر من  037ذكور و 

ن أنفسيم، خرون عاآل إلى أن النساء أكثر قمقا من الرجال ، والناس أكثر قمقا بشأن
حول الصحة أعمى من حول القضايا  قمقيم حول األقارب أعمى من الغرباء، والقمقو 

 المالية5
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 تعكيب على الدراسات السابكة :

 –الطيور  -) الخنازير  مرض كوروناالدراسات السابقة تناولت مجموعة من      
COVID 19  ) فمنيا التي ركزت عمى العالقة بين ،  وعالقتو ببعض المشكالت النفسية

 Al Najjar ،0193 و ، 0190، و الخضر ،  0117كدراسة ) عمي ، المرض والقمق 
،  .Md. S. Islam, et al، و  D. Roy, et al. ،0101و  0101قريري ،  و

وبعض الدراسات ىدفت  ( 0101الفتوح و أب والفقي  ،   , Maria 2020 ، و 0101
كدراسة ) يوسف ،   COVID 19إلى معرفة االتجاىات نحو المريض المصاب بمرض 

وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونيا تبحث في درجة ، (  0101
تبعًا لمتغيري النوع والفئات العمرية المختمفة  COVID 19القمق كحالة مع مرض كورونا 

5 
 الدراسة :فروض 

 5( 91 – كورونا ) كوفيد جائحةمن عمى أبعاد مقياس القمق  مرتفعمستوى يوجد  -9
جائحـة لنوع )ذكر / أنثـى ( عمـى مقيـاس القمـق مـن إحصائيًا لمتغير ا ةدال وقفر جد تو  -0

 5( 91 –كورونا ) كوفيد 
جائحة كورونـا ) كوفيـد لعمر عمى مقياس القمق من إحصائيًا لمتغير ا ةق دالوجد فر تو  -6

– 91 )5 
 :الطة كة واإلجةاءات

 مههج الدراسة :

عسـكر )  وصـفو، والـذي المسـحي والسـببي المقـارنأستخدم الباحث المنيج الوصفي       
م ( بأنــو المــنيج الــذي يقــوم عمــى دراســة الظــواىر كمــا توجــد بــالواقع ، 9110،  و آخــرون

الظاىرة ، وحجميا ودرجات ارتباطيا مع الظـواىر والتعبير عنيا بشكل كمي ، يوضح مقدار 
 5ي حيث يصف الظاىرة ويوضح خصائصيااألخرى ، أو بشكل كيف

 عيهة الدراسة االستطالعية :

الغــرض منيــا ( ،   97( وعــدد اإلنــاث )   94، عــدد الــذكور )   69بمــغ عــدد أفرادىــا     
 عينة الدراسة األساسية5لعينة ضمن لتقنين أداة الدراسة ، ولم يتم احتساب ىذه ا
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 :األساسية عيهة الدراسة 

كــرة )  عرضـيةيتمثـل مجتمـع الدراســة فـي ) المجتمـع الســعودي ( ، و تـم اختيـار عينــة     
ــثمج ــك  ،(  ال تــم نشــر المقيــاس عــن طريــق ، و لظــروف اإلجــراءات االحترازيــة الصــحية وذل

بمـغ  ، حيـث(  Google Form) مواقع التواصـل االجتمـاعي باسـتخدام مقيـاس إلكترونـي 
(  9رقـم ) والجـدول  ( 464( وعـدد اإلنـاث )  639، عـدد الـذكور) 717عدد أفراد العينـة 

 يوضح وصف لمعينة تبعًا لمتغيرات الدراسة :
 ( 1خذٔل سلى )

 ٔصف انؼُٛخ رجؼبً نًزغٛشاد انذساعخ 

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد َٕع انًزغٛش انًزغٛش

 انُٕع

 %4.54 161 ركش

 %456. 414 أَثٗ

 %111 .59 انًدًٕع

 انؼًش

 %956 56 11-11يٍ 

 %554. 4.6 19-11يٍ 

 %11 119 61-41يٍ  

 %1 14 61أكجش يٍ 

 %111 .59 انًدًٕع

 الدراسة : اةأد

موضوع خالل مراجعة أدبيات  فمن ( ، 91 –كوفيد   ) مقياس القمق من مرض كورونا   
( ، تم بناء مقياس  0190الدراسة وبعد االطالع عمى بعض الدراسات كدراسة ) الخضر،

 من ثالثة أبعاد : المقياس يتكونو ( ،  91 –لمستوى القمق من كورونا ) كوفيد 
(  99عبارة  ، والبعد المعرفي ويتكون من )  ( 99البعد النفسي و يتكون من ) 

، والمجموع الكمي لعبارات المقياس  ة( عبارا 99عبارة ، والبعد السموكي ويتكون من ) 
بدرجة منخفضة  –) بدرجة منخفضة جدًا  ي( عبارة ، واإلجابات عميو بتدرج خماس 61)
رجة عمى المقياس ىي ، وأقل دبدرجة عالية جدًا (  –بدرجة عالية  –بدرجة متوسطة  –
، وتشير الدرجة العالية إلى ( درجة 971) عمى المقياس ىيوأعمى درجة ، ( درجة  61)

وفي الجدول التالي مثال  5( 91-كورونا ) كوفيد جائحةمستوى مرتفع من القمق من 
 لمفردة لكل بعد في المقياس
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( 1خذٔل )   

 ( 19 –يثبل نًفشدح نكم ثؼذ ػهٗ يمٛبط انمهك يٍ خبئحخ كٕسَٔب ) كٕفٛذ 

 انًفشدح انجؼذ
ثذسخخ 

 يُخفعخ خذاً 

ثذسخخ 

 يُخفعخ

ثذسخخ 

 يزٕعطخ

ثذسخخ 

 ػبنٛخ

ثذسخخ 

 ػبنٛخ خذاً 

 انُفغٙ

ٚضداد انمهك نذ٘ 

ػُذيب رضداد 

حبالد اإلصبثخ 

 ثكٕسَٔب 

     

 انًؼشفٙ

يشغٕل فٙ 

رفكٛش٘ ثًشض 

 كٕسَٔب

     

 انغهٕكٙ

يغ أصيخ يشض 

كٕسَٔب صادد 

نذ٘ انخالفبد 

ٔانًشبكم يغ 

ثؼط أفشاد 

 األعشح

     

أنثى ( والعمر ويشمل  –يتكون الجزء األول من المقياس من بيانات النوع ) ذكر 
 أربع فئات :

، (31 – 41سنة ( ، و) من  61 – 00سنة ( ،  و) من  09 -93) من 
 سنة (5 31أكبر من و)

 (  1خذٔل ) 

 انغهى انهفظٙ ٔانذسخخ انًمبثهخ فٙ انغهى انكًٙ ثزذسج خًبعٙ نهًمٛبط

ثذسخخ يُخفعخ 

 خذاً 

 ثذسخخ ػبنٛخ خذاً  ثذسخخ ػبنٛخ ثذسخخ يزٕعطخ ثذسخخ يُخفعخ

1 1 1 4 . 

 (  4خذٔل ) 

 رصُٛف يغزٕٚبد انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔفمبً نًمٛبط نٛكشد انخًبعٙ

 انًزٕعػ انحغبثٙ
 انًغزٕٖ

 إنٗ يٍ

 يُخفط خذاً  1559 1

 يُخفط 15.9 1511

 يزٕعػ 1519 1561

 ػبنٙ 4519 1541

 ػبنٙ خذاً  . 4511

 

  



 م7277( 27) -7ج-فبرايرعدد                                        ...          كورونا جائحة من القلق

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      - 614 - 

 صدم األداة :

 ، قام الباحث باستخدام طريقتين :لمتحقق من صدق األداة 
تـم حسـابو عـن طريـق حسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون بـين  صدق االتساق الداخمي : -9

درجات كـل عبـارة مـن عبـارات ابعـاد المقيـاس الثالثـة والدرجـة الكميـة لمبعـد الـذي تنتمـي لـو 
العبارة ، والجدول التالي يوضح معامالت االرتباط بين كـل عبـارة مـن عبـارات البعـد والدرجـة 

 الكمية لمبعد الذي تنتمي لو العبارة 5
 ( .خذٔل ) 

 : ثٍٛ دسخخ كم ػجبسح ٔانذسخخ انكهٛخ نهجؼذ انُفغٙيؼبيالد االسرجبغ    

 ػجبساد انجؼذ انغهٕكٙ ػجبساد انجؼذ انًؼشفٙ ػجبساد انجؼذ انُفغٙ

يؼبيم  و

 االسرجبغ

لًٛخ 

 انذالنخ

يؼبيم  و

 االسرجبغ

لًٛخ 

 انذالنخ

يؼبيم  و

 االسرجبغ

لًٛخ 

 انذالنخ

1 151.6** 15111 11 15..1** 15111 11 15111** 15111 

1 15111** 15111 11 15111** 15111 14 15616** 15111 

1 1569.** 15111 14 15141** 15111 1. 15.91** 15111 

4 15651** 15111 1. 151.1** 15111 16 15115** 15111 

. 15511** 15111 16 15.11** 15111 15 15611** 15111 

6 15551** 15111 15 15511** 15111 11 15511** 15111 

5 15111** 15111 11 15661** 15111 19 15511** 15111 

1 15519** 15111 19 1569.** 15111 11 15551** 15111 

9 15511** 15111 11 15561** 15111  

11 15611** 15111 11 15615** 15111 

11 15611** 15111 11 15115** 15111 

 1519مستوى داللة  ** دال عند
بأن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة من (   0يتضح من الجدول )  

عبارات البعد والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي لو العبارة دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 
1519 5 

  : الطرفية اتالمقارنصدق   -0
جراء مقارنة تم حساب الدرجة الكمية لممقياس وبين األعمى( األرباعي ) بين درجات، وا 

نتائج اختبار ت ( يوضح  3، والجدول رقم )  األدنى ( عمى المقياساألرباعي ) درجات
والمجموعة ذات درجات  األرباعي األعمىلممجموعة ذات درجات لمعينات المستقمة 

 5األرباعي األدنى 
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 (  6 خذٔل )

اخزجبس د نهؼُٛبد انًغزمهخ نهًدًٕػخ راد دسخبد األسثبػٙ األػهٗ ٔانًدًٕػخ راد دسخبد 

 األسثبػٙ األدَٗ

 
انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ  د

انمًٛخ 

 االحزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

األسثبػٙ 

 األػهٗ
1155.1 55564 

 دال إحصبئٛبً  15111 11556
األسثبػٙ 

 األدَٗ 

.1511 1151.1 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  3يتضح من الجدول السابق رقم ) 
ذات درجات والمجموعة  األعمى درجات األرباعي( بين المجموعة ذات  15111مستوى ) 

، مما يدل عمى قدرة المقياس عمى التمييز بين المجموعتين ، وىذا يشير األرباعي األدنى
 5 لألداةإلى مستوى صدق عالي 

 ثبات األداة :

 لكياس ثبات األداة أستخدم الباحح :

قــيم تــم حســاب  ، ومعامــل الثبــات بطريقــة التجزئــة النصــفية ، معامــل الفاكرونبــاخ   
( فـرد ، والجـدول رقـم  69عمى عينة الدراسـة االسـتطالعية المكونـة مـن )  معامالت الثبات

 ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة 5 7)
 ( 5خذٔل ) 

 لٛى يؼبيالد انثجبد  

ػذد  انجؼذ

 انؼجبساد

يؼبيم انثجبد ثطشٚمخ 

 انفب كشَٔجبخ

يؼبيم انثجبد ثطشٚمخ 

 انزدضئخ انُصفٛخ 

 .1514 15915 11 انجؼذ انُفغٙ

 .1511 15911 11 انجؼذ انًؼشفٙ

 15911 15161 1 انجؼذ انغهٕكٙ

 15911 15961 11 انثجبد انؼبو نهًمٛبط

معامل الثبات العام ألبعاد المقياس مرتفع قيم ( بأن  7يظير من الجدول رقم )      
، حيث بمغ بطريقة الفا كرونباخ وبحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

إلجمالي  ( بطريقة التجزئة النصفية وذلك 15166بطريقة الفا كرونباخ و )  (15139)
(  15331ا تراوحت ثبات األبعاد ما بين ) ( عبارة ، فيم 61عبارات المقياس ) 

( إلى  15397يقة الفا كرونباخ  ، وتراوحت ثبات األبعاد ما بين ) بطر (   15197إلى)
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وىذا يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من ( بطريقة التجزئة النصفية ،  15166)
 الثبات 5

 تطبيل املكياس :

 إلى رابط إلكتروني ( 91 -مقياس القمق من مرض كورونا ) كوفيدتم تحويل      
(Google Form )  في الفترة ما بين وتم نشره بين أفراد المجتمع السعودي 
 5م 97/3/0101إلى  7/3/0101
(  ، عمى عينة من  91 -مقياس القمق من مرض كورونا ) كوفيدفترة تطبيق كانت و     

 المجتمع السعودي 5
مدينة ووىان الصينية في  فيالمرض  ظيوربداية بعد مضي أكثر من ستة شيور عمى 

منظمة الصحة وبعد ثالثة أشير تقريبًا عمى إعالن ،  0191كانون األول/ ديسمبر 
 نطبق عمييا وصف الجائحةم بأن كورونا ي99/6/0101العالمية في 

(www.who.int5)  
 األساليب اإلحصائية املستخدمة :

ــامجاســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصــائية التاليــة      الحــزم اإلحصــائية  ، باســتخدام برن
 :األساليب التالية  بواسطةالبيانات  ة، حيث تمت معالج(SPSS) لمعموم االجتماعية 

 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -9
 بيرسون 5معامالت ارتباط  -0
 ( لمعينات المستقمة T-test 5) " ت " اختبار  -6
 5 (  Anova)  األحادي تحميل التباين اختبار -4
 5 بين الفئات العمرية المختمفة الفروق لتحديد صالح LSDاختبار  -7

  

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
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 :نتائج الدراسة ومهاقشتها

  : ومهاقشتها نتائج الفةض األول   

كوفيـد قمـق مـن مـرض كورونـا )أبعـاد مقيـاس المرتفـع عمـى الفرض األول :  يوجد مسـتوى 
915 ) 

لمفــردات المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة حســاب ولمتحقــق مــن الفــرض ، تــم 
 ( يوضح النتائج : 3والجدول رقم )  5المقياس

 ( 1خذٔل سلى ) 

 5يفشدح ػهٗ انًمٛبط  انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ نذسخبد رمذٚش أفشاد انؼُٛخ نكم

 نًؼٛبس٘ااالَحشاف  انًزٕعػ انفمشح و

 1.07494 2.9333 أشؼش ثبنمهك ثًدشد انزفكٛش ثًشض كٕسَٔب 1

1 
ٚضداد انمهك نذ٘ ػُذيب رضداد حبالد اإلصبثخ ثًشض 

 كٕسَٔب
3.4226 1.08458 

1 
ثغجت لهمٙ يٍ يشض كٕسَٔب أصجحذ عشٚغ 

 االَفؼبل
2.2226 1.14755 

 1.03086 2.0730 نذ٘ شؼٕس ثأَُٙ عٕف أصبة ثًشض كٕسَٔب 4

. 
خٕف ثؼط أفشاد أعشرٙ يٍ ْزا انًشض ٚضٚذ يٍ 

 خٕفٙ
2.8767 1.21074 

 1.21304 2.8956 أرٕرش ػُذ عًبع االخجبس ػٍ يشض كٕسَٔب 6

 1.24713 3.9912 اخبف أٌ ٚصبة أحذ أفشاد أعشرٙ ثًشض كٕسَٔب 5

 1.25431 3.8000 اكزشبف دٔاء نًشض كٕسَٔب ٚمهمُٙ ػذو 1

 1.23940 3.7535 ٚخٛفُٙ اَزشبس يشض كٕسَٔب ثبنؼبنى 9

11 
أخبف أٌ أػًم رحهٛم غجٙ نهكشف ػٍ يشض 

 كٕسَٔب
2.3472 1.30402 

 1.26804 3.7748 أشؼش ثبنحضٌ ثغجت ٔخٕد يشض كٕسَٔب 11

 1.19442 3.5019 أػزمذ ثأٌ يشض كٕسَٔب خطٛش 11

11 
ثغجت خٕفٙ يٍ يشض كٕسَٔب ال أعزطٛغ انزشكٛض 

 ثبنزفكٛش
2.0830 1.13593 

 1.14283 2.0868 أػبَٙ يٍ صؼٕثخ فٙ انززكش 14

 1.10511 2.0818 يشغٕل فٙ رفكٛش٘ ثًشض كٕسَٔب .1

16 
أػزمذ ثأٌ يشض كٕسَٔب عٕف ٚغزًش فزشح غٕٚهخ 

 يٍ انضيٍ
2.9421 1.12188 

15 
أخذ صؼٕثخ فٙ يمبٔيخ األفكبس انًشػجخ ػٍ يشض 

 كٕسَٔب
2.2289 1.14025 

 1.20880 2.7145 أحبٔل أردُت كم يب ٚزكشَٙ ثًشض كٕسَٔب 11

 92689. 1.7572 نذ٘ لُبػخ ثأَُٙ عٕف أيشض ثًشض كٕسَٔب 19

 1.21189 2.3170ارصٕس ثأَُٙ نٍ أعزطٛغ ارحًم اٜالو ٔانًعبػفبد  11
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 نًشض كٕسَٔب نٕ أصجذ ثّ

11 
أرٕلغ نٕ ٚزى فحصٙ ػٍ يشض كٕسَٔب عٛدذٌٔ 

 ثأَُٙ يصبة ثبنًشض
1.6138 .90649 

11 
ػُذيب أعًغ ػٍ أػشاض يشض كٕسَٔب أرٕلغ ثأٌ 

 ْزِ األػشاض يٕخٕدح فٙ خغًٙ
1.8931 1.12668 

11 
فٙ ثؼط األٚبو ال أعزطٛغ انُٕو ثغجت انمهك يٍ 

 يشض كٕسَٔب
1.5623 .94274 

14 
اندهٕط يغ األعشح داخم انًُضل خٕفبً يٍ ػٍ  اثزؼذ

 انؼذٖٔ يٍ يشض كٕسَٔب
1.7711 1.06958 

1. 
أحشص ػهٗ يزبثؼخ يب ُٚشش ػٍ يشض كٕسَٔب يٍ 

 يؼهٕيبد فٙ ٔعبئم اإلػالو
2.8478 1.28083 

16 
ػُذيب أشؼش ثأ٘ أػشاض يشظٛخ فٙ خغًٙ أرٕلغ 

 أَٓب أػشاض يشض كٕسَٔب
2.2314 1.18418 

15 
نًظ األشٛبء ثٛذ٘ انزٙ نًغٓب ثؼط أفشاد  أردُت

 األعشح ثبنًُضل خٕفبً يٍ انؼذٖٔ
2.0352 1.21235 

11 
يغ أصيخ يشض كٕسَٔب صادد نذ٘ انخالفبد 

 ٔانًشبكم يغ ثؼط أفشاد األعشح
1.7346 1.05097 

19 
أرًُٗ نٕ كُذ أعكٍ فٙ يكبٌ ثؼٛذ ػٍ انُبط نكٙ ال 

 ٚصم نٙ يشض كٕسَٔب
2.1962 1.42194 

11 
أسالت خغذ٘ ٔيب ٚظٓش ػهّٛ يٍ أػشاض نًؼشفخ 

 ْم أَب يصبة ثبنًشض أٔ غٛش يصبة
2.2277 1.24958 

 (  9خذٔل سلى ) 

يٍ أثؼبد انًمٛبط  ثؼذانًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ نذسخبد رمذٚش أفشاد انؼُٛخ نكم 

 ، يشرجخ رُبصنٛبً 

 انًغزٕٖ انًؼٛبس٘ االَحشاف انًزٕعػ انحغبثٙ انزشرٛت انجؼذ

 يزٕعػ 1516 1519 1 انجؼذ انُفغٙ

 يُخفط 1551 1519 1 انجؼذ انًؼشفٙ

 يُخفط 1511 1515 1 انجؼذ انغهٕكٙ

 يُخفط 1551 15.1 انًدًٕع انكهٙ نألثؼبد

ــدرجات  1الجــدول رقــم ) يتضــح مــن      ــة ل ( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياري
، وتراوحــت (91-تقــدير أفــراد العينــة لكــل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس القمــق مــن كورونــا ) كوفيــد

ظيــر البعــد النفســي كــأعمى تقــدير و ( ،  0517 – 6511المتوســطات الحســابية مــا بــين ) 
تقابــل المســتوى المتوســط  وىــذه الدرجــة ( 6511) ( ومتوســط  1573بــانحراف معيــاري )  

( 1571بــانحراف معيـــاري )وتــاله بالترتيـــب البعــد المعرفـــي فــي مقيـــاس ليكــرت الخماســـي، 
بـــانحراف ثـــم البعـــد الســـموكي ويعـــد ضـــمن المســـتوى المـــنخفض ( 0501بمتوســـط بمـــغ ) و 
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الكمــي لألبعــاد بــانحراف معيــاري  ، وجــاء المجمــوع(  0517بمتوســط) ( و  1536معيــاري) 
 5(  0576وبمتوسط ) (  1579)

 (  1شكم سلى ) 

 سعى ثٛبَٙ نًزٕعطبد دسخبد رمذٚش أفشاد انؼُٛخ نكم ثؼذ يٍ أثؼبد انًمٛبط

 
يالحــظ أن متوســط المجمــوع الكمــي ألبعــاد المقيــاس قريبــة مــن المســتوى المتوســط 

لـم يتحقـق الفـرض األول الـذي يـنص بوجـد وبيـذه النتيجـة   في مقياس ليكـرت الخماسـي ،
 ( 915) كوفيد    مرتفع عمى أبعاد مقياس القمق من مرض كورونامستوى 

 .Md( ودراسـة )  D. Roy, et al. ،0101ال تتفـق مـع دراسـة )وىذه النتيجة 
S. Islam, et al.  ،0101  لـم يجـدىا الباحـث  –م  ( ، وتتفق مع دراسة كويتية حديثة

فــي دراســة أشــارت ليــا صــحيفة ) القــبس (   -فــي قواعــد المعمومــات اإللكترونيــة العربيــة 
ـــغ عـــددىا  ـــة بم ـــدييم انخفـــض بنســـبة  0911شـــممت عين ـــق ل ـــأن القم ـــرد ب ـــد   3653ف بع

 5اإلجراءات الحكومية المشددة 
( 0101د النفسـي مـع دراسـة ) عـامر ، كما تتفـق نتـائج الدراسـة الحاليـة فـي البعـ

ة كورونـا بدرجـة متوسـطة حيث اظيرت نتائج المقياس عمى العينة توافر الخـوف مـن جائحـ
ــى إعــالن منظمــة الصــحة ،  ــًا عم ــة أشــير تقريب ــرغم مــن تطبيــق الدراســة بعــد ثالث وعمــى ال

ــــــــا ي99/6/0101العالميــــــــة فــــــــي   نطبــــــــق عمييــــــــا وصــــــــف الجائحــــــــةم بــــــــأن كورون
(www.who.int 5) ــدى ــق ل ــة أظيــرت انخفــاض متوســط القم ــائج الدراســة الحالي إال أن نت

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 المجموع الكلي لألبعاد البعد السلوكي البعد المعرفي البعد النفسي

انًزٕعطبد انحغبثٛخ نذسخبد رمذٚش أفشاد انؼُٛخ نكم ثؼذ يٍ أثؼبد 

 انًمٛبط

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
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جــاءت  ، وىــذه النتيجــة 91 -عينــة الدراســة عمــى مقيــاس القمــق مــن مــرض كورونــا كوفيــد
بســبب ، ويفســر الباحــث ىــذه النتيجــة القمــق مــن ىــذا المــرض عكــس مــا ىــو متوقــع تجــاه 

لمتصـدي ومنـع  كافـة قطاعـات الدولـة التي قدمتيا الحكومـة وشـاركت فييـا لجيود الضخمةا
 تقريــرالمميـزة دل عمـى أثرىــا اإليجـابي ، ىـذه الجيــود  91-انتشـار فـايروس كورونــا كوفيـد

دولـــة أمانـــًا فـــي العـــالم مـــن فيـــروس  911األميركيـــة عـــن أكثـــر « فـــوربس»نشـــرتو مجمـــة 
األولـى  01المستجد، مشيرًا إلى أن المممكة العربية السـعودية مـن بـين الـدول الــ« كورونا»

 عالميــــــاً  97ووفقــــــًا لمتقريــــــر، فقــــــد جــــــاءت الســــــعودية فــــــي المرتبــــــة  ، فــــــي القائمــــــة
(aawsat.com) 5 

يشاىدىا أفـراد ، اإلجراءات واالحترازات والخدمات المتطورة التي قدمتيا الدولة  ىذه
وىـذا الشـعور نتيجـة  واالرتيـاح ةلـدييم شـعور بالطمأنينـ فتكونالمجتمع ويتعاممون معيا ، 

فـــي مواجيـــة الحكومـــة التـــي تشـــكمت لـــدى األفـــراد اإليجابيـــة الجانـــب المعرفـــي ) األفكـــار ( 
 5 أزمة كوروناوتعامميا مع 

ــة العــالج العقالنــي  ــيس فــي نظري ــين األفكــار  االنفعــاليفيــرى أل ــاك تفاعــل ب أن ىن
حداث تغيير جوىري في الجانب المعرفـي يحـدث تغيـرات فـي مشـاعر  والمشاعر والسموك ، وا 

   ( 5    909، ص  0111اإلنسان وسموكياتو ) عقل 5 
ــًا توجــدىا )  ــى أن أفكــار الفــرد ىــي التــي تــؤثر فــي مشــاعره وأحيان ــة ألــيس عم وتؤكــد نظري

 5 (  0117الخطيب ، 
وتعتبر نتيجة البعد النفسي في المسـتوى المتوسـط عمـى مقيـاس القمـق مـن مـرض 

، نتيجة جيدة فيي لم تصـل إلـى القمـق العـالي الـذي يصـل بـالفرد إلـى اليمـع والفـزع كورونا 
، وال مســتوى قمــق مــنخفض يجعمــو غيــر مبــالي بخطــورة عمــى ســموكو ســمًبا وبالتــالي يــؤثر 

 منتبـويقـظ و يجعـل الفـرد مـع أزمـة فـايروس كورونـا ط النفسي المتوسـبعد القمق فالمرض ، 
   بالطريقة المناسبة والمالءمة لمموقف 5 كل الظروفوعمى استعداد لمتعامل مع 
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 نتائج الفةض الجاني  ومهاقشتها : 

ــاني  ــى  الفــةض الج ــى ( عم ــر / أنث ــوع )ذك ــر الن ــة إحصــائيًا لمتغي : توجــد فــروق دال
 (  915 مقياس القمق من مرض كورونا ) كوفيد

 ( 11خذٔل سلى ) 

انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ نذسخبد رمذٚش أفشاد انؼُٛخ حغت يزغٛش)انُٕع ( نكم 

 ثؼذ يٍ أثؼبد انًمٛبط :

 انؼذد انُٕع انجؼذ
انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 انًغزٕٖ

 انجؼذ انُفغٙ

 يزٕعػ 891. 2.90 361 ركٕس

 يزٕعػ 811. 3.25 434 إَبس

 يزٕعػ 861. 3.09 795 انًدًٕع

 انجؼذ انًؼشفٙ

 يُخفط 691. 2.17 361 ركٕس

 يُخفط 701. 2.38 434 إَبس

 يُخفط 701. 2.29 795 انًدًٕع

 انجؼذ انغهٕكٙ

 يُخفط 781. 2.00 361 ركٕس

 يُخفط 861. 2.13 434 إَبس

 يُخفط 831. 2.07 795 انًدًٕع

تم استخدام اختبار " ت " لمعينات المستقمة والجـدول رقـم )  ولمتحقق من الفرض ،
 ( يوضح النتائج : 99

 ( 11خذٔل سلى ) 

 نًزغٛش انُٕع ) ركش / أَثٗ (  اخزجبس " د " نهؼُٛبد انًغزمهخ 

 انؼذد 
انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ  د

انمًٛخ 

 االحزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

 .1151166 5159411 161 انزكٕس
 دال إحصبئٛبً  15111 45119

 11599115 .595111 414 اإلَبس

( أن متوسط القمق من مرض كورونا لدى الذكور  99يتضح من الجدول رقم ) 
( وىو أقل من متوسط القمق  09503337( بانحراف معياري )  7951493بمغ قيمتو ) 

( ، كما 01511037معياري ) بانحراف(  7150067لدى اإلناث والذي بمغ قيمتو ) 
( أصغر من مستوى 15111)( بقيمة احتمالية  45361جاءت نتيجة اختبار " ت " ) 

( ؛ وعميو نقرر أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  1517الداللة ) 
بين  91-( بين متوسط القمق عمى مقياس القمق من مرض كورونا كوفيد  1517) 

 5لصالح اإلناث األعمى في المتوسط ناثالذكور واإل 
 ( سعى ثٛبَٙ نًزٕعطبد دسخبد رمذٚش أفشاد انؼُٛخ ػهٗ انًمٛبط رجؼبً نًزغٛش انُٕع 1 شكم سلى )
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( Y. Maaravi, B. Helle 0101) ونتيجة الفرض الثاني تتفق مع دراسة 

م (  0101ودراسة ) قريري ،  م  ( Md. S. Islam, et al.  ،0101) ودراسة 
 Y. Maaravi, B. Helle، ودراسة ) م (  0101) الفقي ، وأبو الفتوح  ودراسة 
م  0190) الخضر ، وال تتفق النتيجة مع دراسة  ( ، 010و دراسة ) عامر ،  ( ،0101

 5 م (  0117) عمي ،      ( ودراسة
( أن المرأة أكثر استعدادًا  0111( عن ) عبدالخالق ،  0117) العزي ،  ذكرت

لمتعبير عن قمقيا مقارنة بالرجل ، وذلك قد يرجع إلى اختالف طرق التنشئة االجتماعية 
 لكل منيما 5 

ومخاوفيا ويعد ىذا أمـر طبيعـي عن قمقيا  فثقافة المجتمع قد تسمح لممرأة لمتعبير
، فـالتعبير عـن الخـوف والقمـق غي عميو ان ال يظيـر قمقـو ومخاوفـو ينبالرجل ترى أن  بينما

   يتسم بيا الرجل5القوة والصبر التي ينبغي أن الشجاعة و ال يدل عمى 
 نتائج الفةض الجالح  ومهاقشتها :  

توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا لمتغيــر العمــر عمــى مقيــاس القمــق مــن مــرض  : الجالــحالفــةض 
 (  915 - كورونا ) كوفيد

  ANOVAاألحـادي  تحميـل التبـاين ولمتحقـق مـن الفـرض ، تـم اسـتخدام اختبـار
 :( يوضح النتائج 90والجدول رقم ) 
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 اإلناث الذكور

المتوسطات الحسابية لدرجات تقدير أفراد العينة على 
 المقياس تبًعا لمتغير النوع
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 (  11خذٔل سلى ) 

 نًزغٛش انؼًش  ANOVAرحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘  اخزجبس 

يصذس 

 انزجبٍٚ
 يدًٕع انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد
 لًٛخ  ف

انمًٛخ 

 االحزًبنٛخ

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
4229.719 1 14195916 

15196 15116 
دال 

 إحصبئٛبً 
داخم 

 انًدًٕػبد
360166.802 791 4..5111 

  794 364396.521 انكهٙ

( نتــائج تحميــل التبــاين األحــادي ، ومنــو نســتنتج أنــو توجــد  90يوضــح الجــدول ) 
( تبعـًا لمتغيـر العمـر ،  91في القمق من مرض كورونا ) كوفيد فروق ذات داللة إحصائية 
بـذلك و   1517وىي أصـغر مـن   15103بقيمة احتمالية  65113حيث جاء قيمة ) ف (  

 ىي دالة إحصائيًا 5
ــار  ــم إجــراء اختب ــات ، ت ــات ىــذه الفروق ــرق  LSDولمعرفــة لصــالح مــن الفئ أقــل ف

           ( يوضح النتائج : 96معنوي ، وجدول رقم ) 
 ( 11خذٔل ) 

 LSDَزبئح اخزجبس انًمبسَبد انجؼذٚخ 

 انذالنخ اإلحصبئٛخ انمًٛخ االحزًبنٛخ انفشق فٙ انًزٕعطبد يزغٛش انؼًش

ٕفٛذ 
َٔب ) ك

ٕس
ض ك

ٍ يش
ك ي

انمه
1

9
 )

 

 11-11يٍ 

 غٛش دانخ 535. 1.64254 19-11يٍ 

 غٛش دانخ 143. 4.12343 61-41يٍ 

 دانخ إحصبئٛبً  008. *13.29167 61أكجش يٍ 

 19-11يٍ 

 غٛش دانخ 535. -1.64254- 11-11يٍ 

 غٛش دانخ 146. 2.48089 61-41يٍ 

 دانخ إحصبئٛبً  009. *11.64912 61أكجش يٍ 

 61-41يٍ 

 غٛش دانخ 143. -4.12343- 11-11يٍ 

 غٛش دانخ 146. -2.48089- 19-11يٍ 

 إحصبئٛبً  دانخ 045. *9.16824 61أكجش يٍ 

 61أكجش يٍ 

 دانخ إحصبئٛبً  008. *-13.29167- 11-11يٍ 

 دانخ إحصبئٛبً  009. *-11.64912- 19-11يٍ 

 دانخ إحصبئٛبً  045. *-9.16824- 61-41يٍ 

 .151* دال ػُذ يغزٕٖ دالنخ 

 ، وىـو  مستوى الداللة لصالح العمـر األصـغر اتجاه ( أن 96) يتضح من الجدول 
ارتفـاع قيمـة المتوسـطات لمفئـات العمريـة األصـغر عـن الفئـات العمريـة األكبــر ، مـن يظيـر 
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( ىــي الفئــة  91حيــث كانــت أعمــى الفئــات العمريــة فــي القمــق مــن مــرض كورونــا ) كوفيــد 
 5  78.5000بقيمة متوسط  09-93العمرية من 

م  ( التـي  Md. S. Islam, et al.  ،0101)  وىـذه النتيجـة تتفـق مـع دراسـة
، م (  0101وكــذلك مــع دراســة ) يوســـف، أظيــرت فــرق لصــالح الفئــة العمريــة األكبــر، 

قمـق الفئـة ولكنيا تختمف عنيا كون الفرق لصـالح الفئـة العمريـة األصـغر، ويفسـر الباحـث 
فـي الجانـب المعرفـي والسـموكي العمرية األصـغر لوجـود الخبـرة لـدى الفئـات العمريـة األكبـر 

جعمتيم أقـل قمقـًا مـن الفئـة العمريـة األصـغر الـذين ال يممكـون  اتمراض، ىذه الخبر حول األ
 ىذه الخبرة 5
يعتمد النمو المعرفي في حدوثو عمى الخبرة ، ويعد مفيوم األبنية العقمية جوىر و 

نظرية جان بياجية ، وىي عبارة عن بنيات افتراضية تتكون داخل العقل أثناء تطور 
الطفولة إلى مرحمة الرشد ، وبالرغم من أن ىذه البنيات العقمية ذات اإلنسان من مرحمة 

  (5 093ص، 0197أساس وراثي لكن البيئة المحيطة تساىم في تطورىا وتبمورىا)ميالد، 
وتأثير البعد المعرفي عمى البعد االنفعالي والسموكي  تدعمو نظرية العالج 

 – 93العقالني االنفعالي ، ولنقص الخبرة في الجانب المعرفي لدى الفئة العمرية )من 
( مقارنة بالفئات  91مرض كورونا ) كوفيد في ارتفاع القمق لدييم حول أثره (  09

 العمرية األكبر 5
( بأن المراىقون في المرحمة المتـأخرة يعـانون  469، ص  9113ويرى ) عقل ، 

 5من القمق والضيق أكثر من المراىقين في المرحمة المبكرة من المراىقة 
وعمــى الــرغم مــن أن انفعــاالت المراىــق تكــون فــي العــادة حــادة ، والتعبيــر عنيــا ال 

ــتحكم  ــالي عــام بعــد يخضــع لم ــا نالحــظ تحســنًا فــي الســموك االنفع عــام فيتجــو النمــو ، فإنن
االنفعالي تدريجيًا نحو االستقرار مع االقتـراب مـن مرحمـة الرشـد شـأنو فـي ذلـك شـأن النمـو 

 ( 5 613، ص  0190العقمي والجسمي ) صادق ، أو حطب ، 
ــة ) مــن  ( قــد تكــون ســاىمت  09-93فخصــائص النمــو االنفعــالي لمفئــة العمري
( 91-كورونـا ) كوفيــد جائحـةايضـًا فـي ظيـور قمـق مرتفــع لـدييم عمـى مقيـاس القمــق مـن 

  أعمى من بقية الفئات العمرية األخرى 5 
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  :التوصيات 

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بالتالي : 
ووسـائل  برامج إرشـادية نفسـية موجيـة لممـراىقين؛ عـن طريـق التقنيـات الحـديثتقديم  -9

 التواصل االجتماعي 5
 5التوعوية والتثقيفية اإلرشادية و التركيز عمى الجانب المعرفي في البرامج  -0
بـرامج التعمـيم العـام  تنفذ من خاللالوعي الصحي التثقيف و تصميم برامج إرشادية في   -6

 والتعميم الجامعي 5 
 املكرتحات :

(، ىـذا النجـاح الــذي  91 -االسـتفادة مـن نجـاح إدارة السـعودية ألزمــة كورونـا) كوفيـد -9
 ظير في كافة المجاالت ، يعتبر نموذج مميز في إدارة األزمات 5 

ــد  -0 ــا  ) كوفي ــق مــن مــرض كورون ــر القم ( عمــى  91 -إجــراء دراســات لمتعــرف عمــى أث
 األطفال 5

 5حاالت عينات أخري مشابية إمكانية االستفادة من تطبيق مقياس الدراسة عمى  -6
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 املةاجع :

 أواًل: املةاجع العةبية: 

محاولة لفهم القمق وكيفية التغمب عميه   –(,التعايش مع الخوف م  ٜٜٜٔأيزاك , ماركس) 
 الخضير(.الرياض , دار المسمم لمنشر والتوزيع .) ترجمة إبراهيم حسن 

.  القمق وعالقته بنوعية الحياة لدى مرضى السكر(  م ٕٚٔٓ)  إبراهيم أحمد,  الجبرة
 . الخرطوم,  كمية اآلداب,  جامعة النيمينماجستير ) غير منشور( . بحث تكميمي 

أسسه ونظرياته  م ( , اإلرشاد النفسي في المدرسة ) ٕٚٓٓالخطيب , صالح أحمد ) 
 ( ,اإلمارات العربية المتحدة   , دار الكتاب الجامعي . ٕوتطبيقاته (.) ط

م (,عمم األمراض النفسية والعقمية   ) ترجمة أحمد عبدالعزيز ٜٛٛٔريتشاردم , سوين ) 
 سالمة (.الكويت  , مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع .

( القاهرة ,  ٗم( .الصحة النفسية والعالج النفسي. ) ط  ٕ٘ٓٓزهران , حامد عبدالسالم ) 
 عالم الكتب.

الشناوي  , محمد محروس  ) د. ت ( . نظريات اإلرشاد والعالج النفسي .  القاهرة  , 
 دار غريب لمطباعة والنشر .
ترجمة عزت شعالن و )  ٕٗٔ(, القمق , سمسمة عالم المعرفة  ٜٛٛٔشيهان , دافيد )  

 أحمد سالمة(.الكويت , المجمس الوطنّي لمثّقافة والفنون واآلداب.
م ـ(, نمو اإلنسان من مرحمة الجنين إلى  ٕٕٔٓصادق, آمال ؛ أبو حطب , فؤاد  ) 

 مرحمة المسنين .القاهرة , مكتبة األنجمو  .
من موقع  ٕٕٓٓ/ٛ/ٕ٘صحيفة سبق اإللكترونية , استرجعت بتاريخ 

https://sabq.org/j3rcYH 
من موقع  ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٚصحيفة الشرق األوسط اإللكترونية استرجعت بتاريخ 

https://aawsat.com/home/article/2323716                                          
صمود النفسي في جودة الحياة في ظل م ( . إسهام الٕٕٓٓعامر , عبدالناصر السيد )        

 .  76, المجمة التربوية , جامعة سوهاج , العدد Covid-19 ) جائحة كورونا ) 
م ( . الخصائص السيكومترية لمقياس الخوف من ٕٕٓٓعامر , عبدالناصر السيد )  

في المجتمع العربي, المجمة العربية لمدراسات األمنية , جامعة Covid-19 ) جائحة كورونا ) 
 .  ٕ, العدد   ٖٙنايف العربية لمعموم األمنية , مجمد 

https://sabq.org/j3rcYH
https://sabq.org/j3rcYH
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, الكويت,  ٔٔٔسمسمة عاَلم المْعِرَفة  قمق الموت , م  ( ,ٜٚٛٔعبدالخالق,  أحمد ) 
 المجمس الوطنّي لمثّقافة والفنون واآلداب.

( ٚط)م ( , المدخل إلى عمم النفس . ٕٚٓٓوتوق ,محي الدين )  عدس ,عبدالرحمن ؛
 ,عمان , دار الفكر.

م ( , إدراك المرأة لمعنف األسري الواقع عميها والمعاناة من  ٕٚٓٓالعزي , أروى أحمد ) 
القمق واالكتئاب " دراسة مقارنة لعينة من اليمنيات والمصريات " , الجمعية المصرية لمدراسات 

 . ٘٘, عدد  ٚٔالمجمد  النفسية ,
م ( , مقدمة في  ٕٜٜٔعسكر,عمي ؛ جامع , حسن ؛ الفرا , فاروق ؛ هوانه , وليد ) 

 البحث العممي . ,الكويت , مكتبة الفالح .
(, الرياض, ٘م (. النمو اإلنساني ) الطفولة والمراهقة  (. )طٕٓٓٓعقل , محمود عطا )
 دار الخريجي لمنشر والتوزيع  .

الواقع  –م (. اإلرشاد النفسي والتربوي ) المداخل النظرية ٕٓٓٓمحمود عطا ) عقل ,
 (, الرياض, دار الخريجي لمنشر والتوزيع  .ٕوالممارسة (. )ط

 .لقاهرة  , مكتبة األنجمو المصريةعكاشة , أحمد ) د. ت ( . الطب النفسي المعاصر .  ا
م ( . المشكالت النفسية المترتبة ٕٕٓٓ)   أبو الفتوح , محمد كمال ;الفقي , آمال إبراهيم 

) بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب  Covid-19  عمى جائحة كورونا المستجد  
 .  74وطالبات الجامعة بمصر ( , المجمة التربوية , جامعة سوهاج , العدد 

مشتبه م  ( , استراتيجيات المواجهة وعالقتها بقمق الموت لدى الٕٕٓٓقريري , رشدي  )
 ٔالعدد  ٕفي إصابتهم بفيروس كورونا . المجمة العممية لمعموم التربوية والصحة النفسية . المجمد 

 , الجزائر. ٜٙ-٘ٗ –ص 
( ,القاهرة  , هجر  ٗم ( , الصحة النفسية  .) ط  ٜٜٚٔكفافي , عالء الدين  ) 

 لمطباعة والنشر .
.  فوائد ( –مشكالت  –الطب النفسي والحياة ) مقاالت . ( مٜٜ٘ٔ) حسان , المالح

 . اإلشراقات, دار دمشق, (ٔ)ط
ضطرابات السموكية واالنفعالية م ( , مدخل إلى اال ٕٔٔٓمصطفى ,أسامه فاروق ) 

 العالج ( . ,عمان , دار المسيرة . –التشخيص  –األسباب )
من موقع   مٕٕٓٓ/ ٙ/ ٜٕمنظمة الصحة العالمية  , استرجعت بتاريخ 

-s-general-director-https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who

https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks%20%20%20-%20%20at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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-march-11---19-covid-on-briefing-media-the-at  -remarks   -opening
2020                                                        

 م  من موقعٕٕٓٓ/ٚ/ٙٔمنظمة الصحة العالمية , استرجعت بتاريخ 
-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice 
نفس نمو الطفل المعرفي .  عمان , دار  م  (. عمم ٕ٘ٔٓميالد ,  محمود محمد ) 

 اإلعصار العممي .
من موقع  ٕٕٓٓ/ٙ/ٜٕوزارة الصحة السعودية , استرجعت بتاريخ 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pag
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