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املستخلص :هدفت الدراسة إىل حتديد مستوي جودة احلياة واخلوف من جائحة كورونا )(COVID-19

والصمود النفيس وكذلك التحقق من النموذج السببي بني جودة احلياة ،اخلوف من كورنا ،الصمود
النفيس ،التدين ،القلق االجتامعي ،والعوامل اخلمسة للشخصية لعينة من املجتمع العريب .املشاركون
 538فردا ُوزعت حسب اجلنس  (22.9%(123ذكر و )77.1%( 415بمتوسط عمر  27.186عام
وانحراف معياري 9.816؛ اجلنسية  )82.2%( 442مرصية و )17.8(96جنسيات عربية فلسطينية (،(61
سعودية ( ،(11أردنية ( ،)7والباقية سورية ،يمنية ،تونسية وغريها .و ُاستخدمت مقاييس خمترصة جلودة
احلياة ) ،(α= 0.91اخلوف من جائحة كورونا) ، (α= 0.892الصمود النفيس) ، (α= 0.862القلق
االجتامعي ( ،)α= 0.892التدين ) ،)α=0.829وصيغة املفردات العرش للعوامل اخلمسة للشخصية
ُ . 2007)،(Rammstedt & Johnحللت البيانات باستخدام االحصائيات الوصفية ،معامل ارتباط
بريسون ،وحتليل املسار .وكشفت النتائج توافر مظاهر جودة احلياة والصمود النفيس بدرجة كبرية بينام
اخلوف الكوروين بدرجة متوسطة .وجود تأثريات موجبة ودالة احصائيا من االنبساطية ،يقظة الضمري،
املقبولية ،التدين ،والصمود النفيس عىل جودة احلياة بينام تأثري سالب من القلق االجتامعي ،وتأثريات
موجبة ودالة من القلق االجتامعي والعصابية والتدين عىل اخلوف الكوروين ،تأثريات سالبة من
االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري للقلق االجتامعي بينام تأثريات موجبة من العصابية واالنفتاحية؛
وتأثريات موجبة من االنبساطية ويقظة الضمري واملقبولية والتدين عىل الصمود النفيس .ومتت مناقشة
أمهية وحمددات وتوصيات الدراسة.
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Abstract: The current study aimed to determine the levels of quality of life, fear of
Covid-19, and psychological resilience and also examine the causal model among
quality of life, Fear of COVID-19, psychological resilience, social anxiety, big five
factors of personality, and religiosity in Arabian community. Survey and correlation
study was conducted to 538 participant, age (M=27.19, SD=9.82), nationality (442
Egyptian, 96 Arabian countries). A brief versions of scales were used, quality of life
(α=0.91), fear of COVID-19 (α=0.892), psychological resilience (α=0.862), social
anxiety (α=0.892), religiosity (α=0.829), and 10 item version of big five of personality
(Rammstedt & John, 2007). Descriptive statistics, Pearson correlation, and path
analysis by LISREL were conducted to analyze the data. Results revealed medium
levels of COVID-19 while high levels of quality of life and resilience. Extraversion,
agreeableness, conscientiousness, resilience, and religiosity have significant direct
positive effects on the quality of life while social anxiety has negative effect. Social
anxiety, neuroticism, and religiosity have Significant Positive effects on the fear of
COVID-19. Extraversion, agreeableness, conscientiousness have significant negative
effects on the social anxiety while neuroticism and openness have positive effects.
Extraversion, agreeableness, conscientiousness, and religiosity have significant direct
positive effects on resilience. The importance, limitations, and recommendations of the
study were discussed.
Key words: quality of life, fear of covid-19, Psychological resilience, Big five factor
of personality, and religiosity.
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مقدمة
ظهر فريوس كورونا املستجد املعروف بكوفيد  COVID-19يف مدينة يووهان عاصمة مقاطعة
هويب الصينية يف ديسمرب 2019م وما لبث أن انترش إىل معظم دول العامل يف بداية عام  2020وحتول إىل
جائحة (امتداد تأثريه ملعظم دول العامل) حيث يعاين منه الكثري من األفراد يف كل دول العامل تقريبا واودي
بحياة أكثر من  430ألف شخص تقريبا واصيب به ما يقرتب من سبعة مليون شخص حلظة كتابة تقرير
البحث ،ومن عواقبه أحداث حالة من اهللع واخلوف والقلق بني كل افراد الشعوب وتغري انامط احلياة
والعالقات إالجتامعية .واخلوف الكوروين حالة انفعالية مصحوبة بالتوتر والرعب والذعر جراء
جائحة كورونا التي يمر هبا املجتمع ،وقد أحدث هذا اخلوف اضطرابات نفسية انعكست عىل كل
اجلوانب الشخصية واالجتامعية حلياة األفراد بالتايل عىل جودة حياهتم .والبد من دراسة العوامل
النفسية والشخصية التي تؤثر عىل احداث او مقاومة هذا اخلوف وجودة حياة األفراد يف ظل هذه
اجلائحة الكورونية .وتعترب سامت الشخصية والصمود النفيس والقلق االجتامعي من أهم العوامل
املؤثرة عىل جودة احلياة واخلوف من كورونا باإلضافة إىل عامل التدين والتقرب إىل اهلل حيث يمثل أهم
املتغريات املؤثرة عىل اخلوف من كورونا ألن األشخاص األكثر ايامنا وتدينا اقل خوفا من األمراض من
أقراهنم األقل تدينا نتيجة اعتقاده بأن املرض هو منحة من اهلل وابتالء البد أن نريض به.
وتعكس جودة احلياة ادراكات الفرد بسعادته ،وحزنه ،وفرحه ،ورضاه عن وضعه االجتامعي
والنفيس والعائيل والصحي ،ومتتد جودة احلياة لتشمل السعادة والرضا عن احلياة كالصحة النفسية
واجلسمية والعالقات االجتامعية واألرسية .وترتبط جودة احلياة بمكونات الشخصية يف ضوء تصنيف
العوامل اخلمسة الكربى

1993)، 1987; Goldberg،(Costa & McCrae

املكون من عامل

االنبساطية وتعكس احلاجة للمشاركة االجتامعية والبهجة والرسور والتفاؤل ،وعامل املقبولية أو
الطيبة وتعكس مظاهر الثقة واالهتامم والتعاون والدفء ومشاركة األخرين والتعاطف معهم ،عامل
يقظة الضمري وتعكس مظاهر حتمل املسئولية واالتقان والعمل اجلاد وااللتزام بالقواعد ،عامل
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العصابية ويرتبط باالستقرار االنفعايل والقلق والتوتر واحلزن ،عامل االنفتاحية عىل اخلربة ويعكس
االبداع وحب االستطالع وتقبل آراء االخرين والتحرر من القيود.
افرتضت النظرية والدراسات أن سامت الشخصية ترتبط مع الرضا أو جودة احلياة؛ فتوصلت
الدراسات إىل عالقة ارتباطية وتأثري موجب من االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري إىل جودة احلياة،
وارتباط وتأثري سالب من العصابية أو االنطوائية إىل جودة احلياة و واقل العوامل ارتباطا بجودة احلياة
عامل االنفتاحية (ابو هاشم ;2010 ،جودة ;2010 ،القحطاين2018; ،(Lachmann et al. ;2017 ،

،Gomez-Fraguela ، Lueng، Villar، 2017; Remero، & Jopp، Congard، Dupuis،Pocent
) .، 2009كام ارتبطت االنبساطية ارتباطا سالبا باالضطرابات العصابية مثل اخلوف والقلق، (Peng
. 2012)، & Xu، Miao، Zuo، Zhang، Li، Li،Zhang
ويعترب الصمود النفيس من العمليات النفسية التي يستخدمها الفرد يف مواجهة املخاطر
واملصائب املختلفة التي يتعرض هلا يف حياته االجتامعية واالقتصادية والنفسية وغريها إلحداث نوعا
من التوافق الشخيص وهي من أفضل اآلليات النفسية التي تساعد الفرد عىل مواجهة عواقب جائحة
كورونا .التحليل املنطقي يقول كلام زادت درجة املقاومة أو الصمود النفيس تزداد قدرة الشخص عىل
مواجهة التحديات الناجتة عن جائحة كورونا وتعمل كحاجز حيول بني الفرد واإلصابة باألمراض النفسية
واجلسمية املرتبطة بالضغوط ،فالفرد ذو الشخصية الصلبة يميل للتفاؤل والتعامل بصورة جادة وفعالة مع
الضغوط لذلك التكيف مع املواقف الضاغطة .وتوجد عالقة ارتباطية وتأثري مبارش موجب من الصمود
النفيس إىل جودة احلياة(اخلشن ;2018 ،صباح والشجرسي ;2017عبد اهلل ;2020 ،ابليش،

;2016

 2017)، Cao & Ren، Zhao، 2017; Zhang، Liston & Adamis،McCarthyوارتباط وتأثري
موجب من االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري واالنفتاحية إىل الصمود ،بينام ارتباط سالبة مع
العصابية(درويش ;2016 ،باعيل، 2006; Ercan، & Stein، Cohan،Campbell-Sills ;2014 ،
 ، 2012 )، 2006; Peng et al.، Kaneko، Oshio،2017; Nakayaوتوصل ) Fayombo (2010إىل
ان اكثر العوامل اسهاما يف تفسري الصمود النفيس هي يقظة الضمري ،العصابية (تأثري سالب) ،املقبولية،
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االنفتاجية عىل التوايل ،بينام مل تسهم االنبساطية يف تفسري الصمود .وباستخدام ما وراء التحليل توصل
 & Saeed (2018)، Hirano، Taku،Oshioعن معامالت ارتباط الصمود النفيس بالعوامل اخلمسة
للشخصية العصابية ( ،)-0.45يقظة الضمري ( ،)0.42االنبساطية ( ،)0.42االنفتاحية ( ،)0.34واملقبولية
( .)0.31وتوصل ) Tamannaeifar & Shahmirzaei (2019إىل ارتباط موجب للصمود األكاديمي
مع الضمري ( ،)0.53مع االنبساطية ( ،)0.45مع املقبولية ( ،)0.28ومع االنفتاحية ()0.10؛ بينام كان
االرتباط عكيس بني الصمود النفيس والعصابية (.)-0.18
وارتبط الصمود النفيس ارتباطا سالبا مع االضطرابات النفسية  .) 2012)،Peng et al.وأشار
 & Dugas (2009) ، Vincent،Guinnاىل أن الصمود النفيس يعد أسلوب احلياة الذي يتحكم يف
األخطار البيئية واحلياتية والعادات السلوكية التي حتافظ عىل الصحة النفسية واجلسدية للفرد .وتوصل
 Maltby & Dale (2019)،Ovaska-Staffordإىل عالقة بني الصمود النفيس ارتباطية موجبة بني
الصمود والصحة النفسية اجليدة .ويف دراسة Wong& ، Cheung، Kwong، Chan، Ho،Bonanno

) Wong (2008للمرونة النفسية واخللل الوظيفي لدى الناجني من مرض سارس ) (SARSيف هونج
كونج ،كان األفراد ذوى املستوى العايل من الصمود النفيس يتمتعون بدعم اجتامعي أكرب هم أقل قلقا
متعلقا بالسارس.
وترتبط جودة احلياة بمتغري يف غاية األمهية وهو التدين بمعني التمسك بأداء الفرائض والسنة
والتوجه إىل اهلل بالدعاء ،فاألفراد املتدينون أكثر جودة ورضا يف حياهتم من ذوهيم الذين ال يامرسون
العبادات وأداء الفرائض ألن التدين واخلشوع إىل اهلل يزيد مستوي الثقة بالنفس والطمأنينة لدي الفرد.
فأشارت الدراسات عىل أمهية اجلانب الديني يف تقوية جودة احلياة حيث االنفتاح عىل الدين والتفاعل
معه يدعم معني احلياه (عرفشة، 2010; .Steger & Frazier، & Michael، Thege،Martos 2018،
) 2005وتوصل السجاري والقعود واخلرينج (  )2017إىل عالقة ارتباطية موجبة بني التدين وجودة
احلياة لدي مريض الرسطان .ويوجد ارتباط موجب بني التدين والسعادة والرضا عن احلياة وأن التدين
منبئ بالسعادة وجودة احلياة (ابو عمرة ;2014 ،جان ; 2008 ،ساموي ، Hackney & Sanders،2013
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 . 2007) ،1999; Rule،2003; Kennedyويف دراسة ما وراء التحليل للعالقة بني املعتقدات الدينية
والسعادة توصل  & Haring (1985)، Okun، Stock،Witterان العالقة بينهام  .0.17ويف مراجعة
حتليلة لـ  12دراسة يف الفرتة من  2004حتى  2012توصل ، Reinert، Koenig، Kimura،Abdala
) Horton (2015إىل أن  75%من الدراسات وجدت عالقة ارتباطية موجبة بني جودة احلياة والتدين
بينام  25%توصلت إىل ال ارتباط .وممارسة املعتقدات الدينية تريح االنسان املتوتر والعصبي ،وباعتبار
القلق يتضمن مظهر اخلوف راجع  & Larson. (2001) ، McCullough،Koenigحوايل  76دراسة
تناولت العالقة بني التضمني الديني والقلق او اخلوف قبل عام  2000منها

 69دراسة ارتباطية35 ،

دراسة توصلت إىل األفراد االكثر تدينا اقل خوفا وقلقا ،و  24دراسة ارتباطية توصلت إىل ال عالقة
بينهام و 10دراسات توصلت إىل األفراد االكثر تدينا اكثر قلقا .وكشفت دراسة ، Brown،Lee
) Mitchell & Schiraldi (2008عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني التدين والصمود النفيس لدى
جمموعة من االمهات االرامل.
ومن املتغريات املهمة املؤثرة عىل اخلوف من كورونا وجودة احلياة ،القلق االجتامعي وهو
اخلوف والتوتر من التفاعل مع االخرين حيث يعترب من اقوي االنفعاالت املؤثرة يف حياتنا ،ويعد القلق
االجتامعي من االضطرابات النفسية ،وتتبدى خطورة القلق االجتامعي يف أنه يؤثر سلبا يف جودة احلياة؛
فتوصلت الدراسات إىل ان املستويات املرتفعة للقلق االجتامعي تؤدي إىل مستويات منخفضة جلودة
احلياة (شاهني ، 2016، 2014 ;Hanes،(Giaquinto ;2017،وتوصل) Sarma & Byrne (2014إىل
ان القلق العام منبئ سالب بكل مظاهر جودة احلياة االجتامعية والنفسية والصحية والبيئة لدي عينة من
املريض .ويرتبط القلق االجتامعي ارتباطا موجبا مع العصابية وسالب مع االنبساطية ويقظة الضمري
واملقبولية واالنفتاحية  . 2011)، 2008; Roselline & Brown،(Morris & Gillilandوتوصل
 & Akbari (2016) ،Abbasi-Asi & Naderiإىل ان العصابية منبئ موجب بالقلق االجتامعي بينام
االنبساطية واملقبولية تسهم اسهاما سالبا يف حني ان يقظة الضمري واالنفتاحية غري منبئة لعينة من
طالبات اجلامعة .وقد تناول Wang& Wang (2015) ، Liu، Shiالعالقات بني العوامل اخلمس
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الكربى للشخصية وأعراض القلق بني طالب الطب ،واستكشاف الدور الوسيط للصمود النفيس يف
هذه العالقة وتوصلت الدراسة إىل ارتباط كال من مكونات املقبولية والضمري واالنفتاح سلبا بالقلق
بينام موجبا مع العصابية .ولعب الصمود النفيس كوسيط للعالقات بني املقبولية ،الضمري ،االنفتاحية
وأعراض القلق .وتوصل ) Yngve (2016إىل ارتباط وتأثري مبارش سالب من الصمود إىل القلق
االجتامعي .كام توصلت دراسة ) Ko & Chang (2019إىل تأثري مبارش من الصمود النفيس إىل القلق
االجتامعي.
ولكن االشكالية يف هذه احلالة هل اخلوف من جائحة كورونا ناتج أم سبب جلودة احلياة ؟،
بمعني كلام كان الفرد أكثر سعادة أو جودة يف حياته يكون اقل خوفا ويف هذه احلالة فان اخلوف ناتج،
ولكن الدراسات السابقة والتحليل السيكولوجي يقول أن اخلوف يسبب خلل يف جودة احلياة وايضا
كلام الفرد صامدا نفسيا كلام كان أكثر قدرة عىل مواجهة اخلوف و والقلق ،ويمكن القبول بالتحليل
املنطقي القائل الصمود النفيس وسامت الشخصية من أهم املتغريات النفسية تأثريا عىل اخلوف وجودة
احلياة وكل هذه االطروحات ما حتاول الدراسة الوصول إىل اجابه له .ويبدو أن الدراسات السابقة
تؤكد عىل أن جودة احلياة ناتج هنائي يؤثر عليه مكونات الشخصية واالنفعاالت والصمود والتدين.
وكذلك يلعب الصمود النفيس دورا جوهريا يف التأثري عىل القلق االجتامعي واخلوف الكوروين وجودة
احلياة.
ويف ضوء العرض السابق يمكن طرح أسئلة الدراسة كالتايل:
-

ما مستوي جودة احلياة يف ضوء جائحة كورونا لعينة من املجتمع العريب؟

-

ما مستوي اخلوف من كورونا ) (COVID-19لعينة من املجتمع العريب؟

-

ما هي مستوي الصمود النفيس لدي عينة من املجتمع العريب؟

-

ما طبيعة العالقات االرتباطية بني جودة احلياة واخلوف من كورونا ،الصمود النفيس،
التدين ،القلق االجتامعي ،والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية؟
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-

ماهي طبيعة التأثريات السببية بني جودة احلياة ،اخلوف من جائحة كورونا ،الصمود النفيس،
القلق االجتامعي ،التدين ،والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية لدي عينة من املجتمع
العريب؟

النموذج السببي املقرتح
يف ضوء الدراسات السابقة والتحليل النظري يمكن اشتقاق النموذج السببي وفيه اعتربنا جودة احلياة
متغري داخيل ناتج هنائي بينام الصمود النفيس واخلوف الكوروين والقلق االجتامعي متغريات وسيطية
وعوامل الشخصية والتدين متغريات خارجية مستقلة.
التدين
اخلوف
الصمود

الكوروين

العصابية

املقبولية
القلق

جودة احلياه

االنفتاحية
الضمري
االنبساطية

الشكل( :)1النموذج السببي املفرتض بني متغريات الدراسة.
وعليه فان اهلدف الرئييس من الدراسة حتديد دور الذي تلعبه العوامل اخلمسة الكربى
للشخصية ،والصمود النفيس ،التدين ،والقلق االجتامعي ،عىل كال من جودة احلياة واخلوف من كورونا
يف حالة إذا ما اعتربنا أن الصمود النفيس واخلوف االجتامعي متغريات وسيطة بينام عوامل الشخصية
اخلمسة والتدين متغريات خارجية (مستقلة) .وتسعي الدراسة ايضا إىل حتديد مستوي أو درجة اخلوف
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من جائحة كورونا وجودة احلياة والصمود النفيس لدي عينة من األفراد يف املجتمع العريب يف ظل هذه
الظروف القاسية التي يمر هبا العامل.
الطريقة واالجراءات
وتتضمن النواحي املنهجية اآلتية:
املنهج :اعتمدت الدراسة عىل تصميم الدراسات املستعرضة متضمنة املنهج الوصفي من خالل
تطبيق مقاييس عىل عينة كبرية من األفراد لتحديد مستويات اخلوف من كورونا وجودة احلياة والصمود،
كام اعتمدت عىل املنهج االرتباطي جلمع بيانات للتحقق من النموذج السببي املفرتض للتأثريات السببية
بني املتغريات.
املشاركون :تم احلصول عىل عينة متاحة عىل االنرتنت من خالل طرح مقاييس الدراسة عىل
صيغة  Google formوتم ارساهلا إىل العديد من األفراد وكذلك التنبيه عليهم إلرساهلا إىل اخرين (عينة
كرة الثلج) حيث يكون التطبيق إلكرتونيا عىل التليفون من خالل لينك مرسل له كااليت:
https://docs.google.com/forms/d/1q51lkWzsGfDtlZt-SUjHPGc7-0R46hl4voJtE2CeGOM/edit

بالتايل جمتمع العينة هو مستخدمي التليفونات الذكية أو االنرتنت وهي جمتمع غري حمدد لدراسة
ظاهرة كونية عاملية وهي جائحة كورونا .وبلغ املشاركون  538فردا تنوعت حسب اجلنس إىل
 (22.9%(123ذكر و )77.1%( 415انثي وتراوح اعامرهم يف املدي من  13إىل  80عاما بمتوسط 27.186

عام وبانحراف معياري  ،9.816وتراوحت أعامر  77.890%من املشاركني يف املدي من 19عاما إىل
32عاما .وحسب اجلنسية  )82.2%( 442مرصي و )17.8(96جنسيات عربية تنوعت إىل فلسطيني
( (61وسعودي ( (11وأردين ( )7والباقي سوري ،يمني ،تونيس وغريها.

وحسب املؤهل التعليمي 11

( )2%مرحلة ابتدائية و )3.3%( 18مرحلة اعدادية و )3.9%(21ثانوية و )74.3%( 400جامعي64 ،

( )11.9%دراسات عليا و )4.3%(23حاميل الدكتوراة واملاجستري .ويف ضوء املهنة كانت

200

( )37.1%طالب )27.1%(146 ،مدرس )10%(54 ،موظف )6.9% ( 37 ،ال يعمل )5.2(28 ،اعامل
خاصة (3.3%(18 ،دكتور )2%(11 ،عامل وتنوعت بقية وظائف العينة من متريض ،حماسب،
مهندس ،وغريها.
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القياسات :نظرا لتعدد مقاييس الدراسة تم االعتامد عىل صيغ خمترصة للمقاييس كالتايل:
مقياس جودة احلياة :تم االستعانة بـ  15مفردات من مقياس منظمة الصحة العاملية لقياس
جودة احلياة ( )1995وتم اختيار هذه املفردات بام يتناسب ومواقف احلياة للتعامل مع جائحة كورونا
متضمن العالقات االجتامعية ،األرسية ،الوظيفية ،الصحة العامة ،النفسية ،املسكن ،الرضا عن النفس.
وصيغت املفردات يف تساؤالت مثل إىل أي درجة تشعر بالسعادة يف حياتك؟ ،إىل أي درجة أنت رايض
عن نفسك؟ ،هل تشعر بالطمأنينة وراحة البال؟ ،وتم تصحيحها يف ضوء مقياس ليكرت اخلاميس
وأعيدت تصحيح املفردة "ما درجة املشاعر السلبية لديك (احباط ،اكتئاب ،قلق) ألهنا عبارة سلبية.
وتم تقدير معامل الثبات الفا للمقياس وبلغ  0.905وتراوحت قيمة معامل ثبات الفا للمقياس بعد
استبعاد املفردة من 0.893ايل  0.905ومعامل االرتباط املصحح من  0.434إىل  .0.755وتم التحقق من
صدق البناء باستخدام التحليل العاميل بطريقة املكونات االساسية والتدوير املائل Direct Oblimin

وبلغت قيمة حمك كايزر ماير اولكني الختبار مناسبة مصفوفة معامالت االرتباط للتحليل  0.926وهي
قيمة مرضية جدا  ،وافرز التحليل عاملني بجذر كامن لألول  6.683وفرس  44.55%من تباين مصفوفة
االرتباطات وتشبع عليه  12مفردة بمعامالت تشبع من  0.415إىل  0.840وهي مفردات تعكس جودة
احلياة الذاتية للفرد ،بينام بلغ اجلذر الكامن للعامل الثاين  1.047وفرس  6.983من تباين املصفوفة وتشبع
عليه ثالثة مفردات بمعامالت تشبع من  0.648ايل  0.783وهي تعرب عن جودة احلياة للفرد يف عالقته
باألخرين (هل تشعر بالرضا يف حياتك العائلية؟) .املالحظ أن معامالت التشبع مرتفعة فزادت يف
معظمها عن  0.60وهذا يعني معامالت صدق مرتفعة للمفردات.
مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية :االستعانة بالصيغة عرش مفردات املخترصة وفيها
يمثل كل مكون بمفردتني لـ ) Rammstedt & John (2007فمثال أحد مفرديت بعد العصابية " اتعصب
برسعة" ُوصحح يف ضوء مقياس ليكرت اخلاميس.
بناء مقياس اخلوف من جائحة كورونا :املرحلة األويل تم االطالع عىل العديد من مقاييس
اخلوف بصفة عامة واخلوف من  Covid-19لـ & ، Griffiths، Staffari، Lmani، Lin، Ahorsu
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) Pakpour (2020املكون سبعة مفردات حيث اهتموا بمظاهر اخلوف الشخيص ومل يتناولوا املظاهر
السلوكية املرتبطة باخلوف .املرحلة الثانية تم اجراء مقابالت مع بعض طالب الدراسات العليا يف
مرحلتي املاجستري والدكتوراة بكلية الرتبية جامعة قناة السويس لطرح العديد من مظاهر اخلوف من
كورونا وحدث أثناء النقاش هل نطلق عليه اخلوف او القلق او ما يطلق عليه يف الرتاث حساسية القلق
 anxiety sensitivityوهي اخلوف من القلق الذي يدور حول عواقب نفسية واجتامعية ولكن ُاتفق عىل
تسميته اخلوف من كورونا وتم طرح عدة مظاهر للخوف ُترمجت إىل  15مفردة تقيس اخلوف والذعر
وجتنب اخلروج من املنزل جتنبا لإلصابة مثل" اشعر بالذعر من سامع االخبار عن وفيات فريوس
كورونا"" ،انا اخاف من االصابة بكورونا" .وكذلك يتضمن بعض مظاهر السلوكية مثل التجنب من
االخرين مثل "أجتنب زيارة اقاريب خوفا من كورونا" .املرحلة الثالثة ُعرضت املفردات  15عىل ثالثة
متخصصني يف علم النفس واتفقوا عىل استبعاد مفردتني هبا تكرار ببعض العبارات بالتايل تضمن
وصححت يف ضوء مقياس ليكرت اخلاميس.
املقياس  13مفردة ُ
و ُقدر ثبات املعامل الفا للمقياس حيث بلغ  0.885ولكن توجد اشكالية ملفردة "أنا غري مهتم
باحلديث عن كورونا" يف املقياس حيث زادت قيمة املعامل الفا للمقياس بعد حذفها  0.892وبحذفها
أصبح ثبات املقياس  0.892وعليه أصبح 12مفردة ،وتراوحت الفا للمقياس بعد حذف املفردة من
 0.867إىل  ،0.892بينام بلغت قيم معامل االرتباط املصحح من  0.446إىل  0.775وهذا يدل عىل
التجانسية العالية للمفردات لقياس اخلوف من كورونا.
وللتحقق من الصدق البنائي ُاجريت طريقة املكونات االساسية والتدوي املائل

Direct

 Obliminحيث بلغ املعامل ماير كايزر اولكني  0.902وأنتج التحليل عاملني قبل وبعد التدوير حيث
بلغ اجلذر الكامن للعامل األول  4.265وللثاين ( 3.051بعد التدوير) ،بينام فرس العامل األول 35.545

والثاين  25.421من تباين مصفوفة االرتباط وبلغ التباين املفرس االمجايل  ،60.966اي أن مفردات
املقياس استخلصت هذه النسبة العالية من البناء التحتي للخوف من كورونا .وتشبع بالعامل األول 7

مفردات متثل اخلوف من مزاولة املامرسات اليومية والتعامل مع االخرين جراء جائحة كورونا
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(اخلروج ،املصافحة ،مالمسة الوجه ،اخلوف من االخرين) وتراوحت معامالت التشبع من  0.599إىل
 ،0.846بينام تشبع بالعامل الثاين  5مفردات متثل اخلوف الشخيص (الذعر ،الرعب ،االحالم املرعبة،
الشك من اعراض كورونا) وتراوحت معامالت التشبع من  0.651اىل  0.817مما يدل عىل معامالت
الصدق العالية للمفردات.
مقياس الصمود النفيس :يشري الصمود النفيس إىل قدرة الفرد عىل استعادة توازنه بعد التعرض
للمحن والصدمات املضطربة التي تواجه ،ويف إطار بناء صيغ خمترصة من املقياس تم االستعانة بعرشة
مفردات من مقياس ) Conner & Davidson (2003بام يتناسب مع مواجهة جائحة كورونا مثل" لدي
االرصار والعزيمة عىل مواجهة أي صعوبات يف حيايت يف ظل جائحة كورونا " ،".أستطيع مواجهة
وصحح يف ضوء مقياس ليكرت اخلاميس بعد اعادة تصحيح املفردة"
عواقب جائحة كورونا بشجاعة" ُ
أخشى من مواجهة جائحة كورونا والتكيف معها" " .بلغ معامل الثبات الفا للمقياس

0.820

و ُاستبعدت املفردة املعاد تكويدها فارتفع الثبات إىل  .0.862وتراوح معامل االرتباط املصحح من
 0.376إىل  .0.753وتم التحقق من الصدق البنائي بإجراء طريقة املكونات االساسية والتدوير املائل
 Direct Obliminحيث بلغت قيمة حمك ماير كايزر اولكني  0.897وهي مناسبة جدا .وافرز التحليل
عامل عام بجذر كامن  4.362وفرس  48.464من تباين مصفوفة االرتباط وتراوحت التشبعات من
 0.468إىل  0.836مما يؤكد عىل صدق البناء الصمود النفيس.
مقياس القلق االجتامعي :القلق االجتامعي هو اخلوف الشديد او التوتر جراء مواجهة شخص
أو أكثر يف املواقف االجتامعية املختلفة .وباالطالع عىل تراث قياس اخلوف االجتامعي مثل ،(Caballo
 ، & Bond 1989)، Beidel، Stanly، 2013; Turner، & Nobre، Arias، Irurtia،Salazarتكون
املقياس من عرشة مفردات تضمنت القلق او احلرج او االرتباك من التفاعل االجتامعي مع االخرين
وكذلك مواقف التجنب واالبتعاد عن االخرين مثل "اشعر باحلرج والضيق عند الذهاب للقاءات
وصححت يف ضوء مقياس
االجتامعية العائلية"" ،اشعر بالقلق عند القيام بأي عمل أمام اآلخرين"ُ .
ليكرت اخلاميس .و ُقدر ثبات االتساق الداخيل للمعامل الفا حيث بلغت قيمته  0.892وتراوح معامل
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االرتباط املصحح من  0.492إىل  0.726مما يشري إىل االتساق الدخيل املناسب بني املفردة والدرجة الكلية
بعد حذف درجة املفردة .و ُقدر صدق البناء باستخدام املكونات االساسية والتدوير املائل

Direct

 Obliminحيث بلغ املعامل ماير كايزر اولكني  0.892وتشري إىل مناسبة معامالت االرتباطات للتحليل
العاميل بدرجة كبرية جدا .وأفرز التحليل عاملني بلغ اجلذر الكامن لألول  ،5.16وللثاين  1.024وفرسا
 51.638%و  10.244%عىل التوايل بإمجايل  61.882%من تباين مصفوفة معامل االرتباط حيث تشبعت
كل املفردات عىل العامل األول قبل التدوير وبعد التدوير تشبع بالعامل األول مخسة مفردات متثل
جتنب املواقف االجتامعية واالختالط مع االخرين ،بينام تشبع بالعامل الثاين مخسة مفردات متثل الضيق
واحلرج من املشاركة يف املواقف االجتامعية وزادت تشبعات كل املفردات عن .0.639
مقياس التدين  :Religiosityتم إعداد مقياس التدين من واقع ممارستنا للفرائض والشعائر
اليومية ومدي التزام الفرد بأدائها وتكون املقياس من 10مفردات متثل ممارسات دينية مثل "احرص
عىل أداء الصلوات اخلمس يف اوقاهتا"" .اقرأ القرآن باستمرار" "أصيل عىل الرسول عليه الصالة
والسالم باستمرار"" ،استمع واقرأ األحاديث والسرية النبوية باستمرار" .تم تصحيح املقياس يف ضوء
البدائل نعم ( (2وإىل حدا ما ( ،)1وال ( .)0و ُقدر معامل الفا لثبات االتساق الداخيل وبلغت قيمته
 0.829وتراوحت قيمة معامل االرتباط املصحح من  0.406إىل  .0.621و ُقدر الصدق البنائي باستخدام
طريقة املكونات الرئيسة والتدوير املائل وبلغت قيمة املعامل ماير كايزر اولكني  0.881وافرز التحليل
عاملني بجذر كامن  4.14و  1.262عىل التوايل وفرسا  41.41%و 12.622من تباين املصفوفة عىل التوايل
(بعد التدوير) وقبل التدوير تشبعت كل املفردات بالعامل األول .بعد التدوير تشبع بالعامل األول
5مفردات متثل العبادات وهي الصالة وقراءة القران ،سامع وقراءة األحاديث وأداء األذكار بينام تشبع
 5مفردات بالعامل الثاين متثل التوكل عىل اهلل ،الصالة عىل رسول اهلل ،الدعاء ،والطمأنينة واخلشوع.
االجراءات
تم مجع البيانات الكرتونيا من خالل لينك تم ارساله إىل طالب اجلامعة وكذلكاألفراد العاديني
من املجتمع يف بداية شهر ابريل واستغرق التطبيق حوايل ثالثة اسابيع وتم التنبيه عىل األفراد ان هذه
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املقاييس لقياس هذه املفاهيم يف ظل جائحة كورونا .وتم حتويل ملف بيانات االستبيانات إىل ملف
 Excelثم حتويله إىل ملف  SPSSوتكويد املتغريات التصنيفية مثل اجلنس والوظيفة وغريها .تم اجراء
مجع قيم مفردات كل مقياس عىل حدة .وتم التحقق من النامذج السببية يف ضوء املتغريات املقاسة
باستخدام حتليل املسار للكشف عن التأثريات السببية التفصيلية بني متغريات الدراسة.

التحليل االحصائي
ُحللت البيانات باستخدام برنامج ) SPSS (23إلجراء التحليالت االحصائية الوصفي،
معامل ارتباط بريسون .وبرنامج ) LISREl (8.8للتحقق من النموذج السببي املفرتض باستخدام حتليل
املسار بني املتغريات املقاسة يف اطار نمذجة املعادلة البنائية وتم االستعانة بمؤرشات املطابقة RMSEA

(قيمتها  0.08فاقل) و  CFIو ( NNFIقيمتهام  0.95فأكثر) واحصاء كأي تربيع وقيمة  Pاالحتاملية
املرتبطة به (عدم الداللة االحصائية) (عامر.)2018 ،
النتائج ومناقشتها
السؤال األول :ما مستوي اخلوف من كورونا لدي افراد العينة؟ ُقدرت املتوسطات
واالنحرافات املعيارية وكذلك التفرطح وااللتواء للتحقق من االعتدالية للبيانات:
اجلدول( :)1املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،االلتواء ،التفرطح ملفردات اخلوف من كورونا(.)N=538
املتوسط

املفردة

االنحراف

التفرطح

االلتواء

1.323

-1.11

-.120

اجتنب الصالة يف مجاعة خوفا من مالمسة االخرين.

2.838

434،1

-1.28

.140

اجتنب زيارة اقاريب خوفا من كورونا.

3.361

1.328

-1.05

-.305

اخاف من االخرين حتي ال يصيبني الفريوس.

3.329

1.256

-.884

-.255

اخاف ان ُاسلم عىل احد خوفا من مالمسة يده.

3.414

1.242

-.771

-.362

اجتنب اخلروج من املنزل حتي ال اقابل احد

3.130

املعياري
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املتوسط

املفردة

االنحراف

التفرطح

االلتواء

2.918

1.283

-.937

0.116

اجتنب مالمسة وجهي خوفا لإلصابة بكورونا

3.030

1.344

-1.09

-.050

اخاف ان ُاصاب من كورونا الن اخاف من املوت.

2.524

1.361

-.981

.448

ينتابني احالم مرعبة اثناء النوم من االصابة بكورونا.

1.641

1.086

2.356

1.781

انا عندي رعب من االصابة بكورونا.

2.312

1.359

-.829

0.646

اشك باستمرار انني اعاين من اعراض كورونا

2.169

1.272

-.327

0.885

اشعر بالذعر من سامع االخبار عن وفيات فريوس كورونا

3.087

1.387

-1.18

-.086

املعياري

اخاف من رشاء احلاجات اليومية للشك اهنا تتضمن
فريوس كورونا.

يتضح من اجلدول السابق ان قيم وااللتواء والتفرطح ال تزيدعن  1.0ملعظم املفردات مما يشري
إىل توفر االعتدالية بدرجة جيدة ،وان قيم املتوسط ملعظم استجابات األفراد تقرتب من  3.0مما يشري إىل
جودة املفردات حيت تتمركز حول االستجابة الوسيطية(عامر ،(2019 ،يف املجمل العام فان األفراد
يعانون من اخلوف من كورونا بدرجة متوسطة ملعظم املفردات ما عدا مفردات" ينتابني أحالم مرعبة
أثناء النوم من االصابة بكورونا " ،".انا عندي رعب من االصابة بكورونا ".و " أشك باستمرار انني
اعاين من اعراض كورونا" بدرجة قليلة .وبلغ املتوسط الكيل للمفردات املقياس  33.754وهي تعادل
 56.26%من الدرجة الكلية ( )60وهذا يشري إىل أن توافر اخلوف الكوروين بني أفراد العينة بدرجة
متوسطة.
االجابة عىل السؤال الثاين :ما مستوي جودة احلياة يف ظل جائحة كورونا؟ُ ،قدرت املتوسطات
واالنحرافات املعيارية وكذلك التفرطح وااللتواء للتحقق االعتدالية للبيانات:
اجلدول( :) 2املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،االلتواء ،والتفرطح ملفردات جودة احلياة يف زمن جائحة
كورونا(.)N=538
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املتوسط

املفردة

االنحراف

التفرطح

االلتواء

0.939

0.430

-.566

ايل اي درجة عالقتك جيدة مع والديك واقاربك؟

4.108

.9111

1.375

-1.09

هل تكون عالقات جديدة؟

3.766

1.0397

-.040

-.657

هل تشعر بالرضا يف حياتك العائلية؟

3.926

0.998

0.488

-.865

ايل اي درجة انت مرتاح يف عملك او وظيفتك؟

3.214

1.100

-.270

-.296

هل لديك قدر من املال لتلبية احتياجاتك اليومية.

3.152

1.053

-.097

-.288

هل تشعر بالصحة اجلسامنية والعافية؟

3.662

0.930

0.399

-.054

هل تشعر باألمن واالمان يف حياتك اليومية؟

3.500

1.034

-.021

-.507

هل تشعر بالطمأنينة وراحة البال؟

3.500

1.034

-.021

-.507

هل انت رايض عن مسكنك الذي تعيش فيه؟

3.985

1.065

0.324

-.962

ايل اي درجة قادر عىل تأدية اعاملك اليومية؟

3.626

0.907

0.538

-.560

ايل اي درجة انت رايض عن نفسك؟

3.684

0.959

0.383

-.564

ايل اي درجة انت مستمتع بحياتك؟

3.346

0.998

0.101

-.487

ما درجة املشاعر السلبية لديك(احباط ،اكتئاب)؟

2.987

1.142

-.668

-.087

ما درجة جودة احلياة لديك؟

3.312

0.843

0.489

-.155

ايل اي درجة تشعر بالسعادة يف حياتك؟

3.390

املعياري

يتضح من اجلدول ( )2ان قيم وااللتواء والتفرطح ال تزيد عن  1.0لكل املفردات ماعدا املفردة" إىل اي
درجة عالقتك جيدة مع والديك واقاربك؟" مما يشري إىل توافر االعتدالية بدرجة كبرية ،كام ان قيم
املتوسط ملعظم استجابات األفراد عىل املفردات تزيد او تقرتب من  3مما يشري إىل جودة املفردات حيت
تتمركز حول االستجابة الوسيطية .يف املجمل العام فإن األفراد يشعرون بدرجة كبرية من جودة احلياة
ملعظم املفردات حيث زادت قيمة املتوسط عن  3.50ما عدا مفردات" إىل اي درجة انت مرتاح يف عملك
او وظيفتك؟ و" هل لديك قدر من املال لتلبية احتياجاتك اليومية؟" و" إىل اي درجة انت مستمتع
بحياتك؟ و" ما درجة جودة احلياة لديك؟" فكانت بدرجة متوسطة .وعموما فإن متوسط الدرجة
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الكلية جلودة احلياة  53.403وهي تعادل  71.204%من الدرجة الكلية ( (75بالتايل تتوفر جودة احلياة
بدرجة جيدة.
السؤال الثالث :ما مستوي الصمود النفيس لدي افراد العينة ؟ُ ،قدرت املتوسطات واالنحرافات
املعيارية ،وكذلك التفرطح وااللتواء للتحقق من اعتدالية البيانات:
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اجلدول( :) 3املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،االلتواء ،والتفرطح ملفردات الصمود النفيس يف زمن جائحة
كورونا(.)N=538
املفردة

0.999

1.366

-1.29

اخيش من مواجهة كورونا والتكيف معها.

2.786

1.216

-.811

0.147

انا متفائل من اجتياز مرحلة جائحة كورونا

4.102

0.987

-0.81

-1.06

نستحق ان نعيش احلياة بكل ما فيها بالرغم من كورونا

4.013

1.074

0.686

-1.09

اسعي بكل الطرق لتحقيق هديف يف ظل كورونا

3.736

1.097

-.236

-.626

3.799

1.032

0.350

-.804

4.11

0.905

0.780

-.927

3.890

0.985

0.742

-.543

اعتقد ان تأثريي قوي عىل ارسيت يف ظل كورونا

3.543

1.0478

0.015

-.474

استطيع مواجهة عواقب جائحة كورونا بشجاعة

3.559

1.0362

-.829

0.646

توجد لدي اهداف جتعلني امتسك باحلياة بالرغم من كورونا

املتوسط

االنحراف

التفرطح

االلتواء

4.173

املعياري

لدي القدرة عىل املثابرة للتغلب عىل اي مشكلة تواجهني
بالرغم من جائحة كورونا
اتعامل مع جائحة كورونا بموضوعية واتبع التعليامت
لديه االرصار والعزيمة ملواجهة اي صعوبات يف حيايت يف
ظل جائحة كورونا

يتضح من جدول( )3يتضح ان قيم وااللتواء والتفرطح ملعظم املفردات ال تذيد عن 1.0مما يشري إىل
توافر االعتدالية بدرجة مناسبة كام ان قيم املتوسط لكل استجابات األفراد عىل املفردات

تذيد عن 3.5

ما عدا املفردة" اخيش من مواجهة كورونا والتكيف معها" وقد يرجع هذا إىل صياغتها السلبية وهذا
يشري إىل توفر الصمود النفيس لدي افراد العينة بدرجة كبرية .وبلغ املتوسط الكيل ملفردات املقياس
 34.524وهي تعادل  69.05%من الدرجة الكلية ( (50وهذا يشري إىل توفر مستوي الصمود النفيس
لدي افراد العينة بدرجة كبرية يف املجتمع العريب.
التحليالت الوصفية :فيام ييل عرض احصائيات وصفية للمتغريات يتضمن املتوسط واالنحراف
املعياري وااللتواء والتفرطح كام يف جدول (.)4
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اجلدول ( :)4املتوسطات واالنحرافات املعيارية وااللتواء والتفرطح ملتغريات الدراسة (.)N=538
املتغري

املتوسط

االنحراف

االلتواء

التفرطح

1.616

-.418

0.456

العصابية()2

7.327

1.576

-.183

-.492

املقبولية)) 2

7.632

1.490

-.667

1.263

يقظة الضمري)) 2

6.991

1.619

-.342

0.116

االنفتاحية)) 2

6.582

1.793

-.039

-.397

اخلوف االجتامعي))10

27.660

8.665

0.255

-.274

التدين))9

13.052

3.251

-1.283

2.51

الصمود النفيس())10

34.524

6.329

-.869

1.225

اخلوف الكوروين()12

33.754

10.622

0.203

-.413

جودة احلياة)) 15

53.403

9.764

-.571

0.414

االنبساطي∗))2

6.842

املعياري

ويتضح من اجلدول ان اكثر عوامل الشخصية سيطرة املقبولية والعصابية يليها االنبساطية ثم يقظة
الضمري واقلهم سيطرة االنفتاحية بينام توفر اخلوف االجتامعي بدرجة متوسطة وتوفر مستوي التدين
( (65.26%بدرجة متوسطة إىل حدا ما.
السؤال الثالث :ما طبيعة العالقات االرتباطات بني متغريات الدراسة؟ُ ،قدر معامل ارتباط بريسون بني
متغريات وفيام ييل مصفوفة معامل االرتباط:
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اجلدول ( :)5مصفوفة االرتباط بني متغريات الدراسة(.)N=238

املتغري

1

االنبساطية((1

1.0

العصابية()2

∗∗−.18

2

3

املقبولية()3
الضمري((4

∗∗. 43∗∗ −.17∗∗ . 49
∗∗. 08∗∗ . 18

التدين()6
القلق()7

∗∗. 26

-.03

1.0

.03
∗∗. 31

1.0
∗. 11

الصمود()8

∗∗. 41∗∗ −.10∗ . 52

اخلوف()9

.040

∗∗. 35

1.0

∗∗. 14∗∗ . 26

∗∗−.37∗∗ −.34∗∗ . 32∗∗ −. 41

-.08

6

1.0

∗∗−.17∗∗ . 41

االنفتاحية((5

4

5

7

8

9

10

1.0

−.10∗ .07

1.00

∗∗−.24∗∗ . 28∗∗ . 15∗∗ . 52
∗∗. 09∗ −.12

∗. 10

1.0
0

∗∗−.09∗ . 34

1.0

جودة احلياة
()10
∗∗ دال عند ، 0.01

∗∗. 45∗∗ −.17∗∗ . 55

∗∗−.09∗ . 54∗∗ −.36∗∗ . 29∗∗ . 09∗ . 50

1.0

∗ دال عند 0.05

استقراءا ملصفوفة االرتباط يتضح ان جودة احلياة يف ظل جائحة كورونا ارتبطت ارتباطا موجبا
ودال احصائيا عند  0.01مع كال من االنبساطية ويقظة الضمري واملقبولية وكانت حجم العالقة(حجم
التأثري) كبري مع االنبساطية ويقظة الضمري بينام متوسط مع املقبولية ،وارتبطت جودة احلياة ارتباطا
موجبا ودال احصائيا عند  0.05مع االنفتاحية بحجم عالقة ضعيفة ،وارتبطت مع عامل العصابية
ارتباطا سالبا ودال احصائيا عند  0.01بحجم تأثري ضعيف وهذا يتفق مع التحليل النظري وهو االنسان
االنبساطي وذو الضمري واملشارك االخرين واملتعاطف اكثر جودة للحياة من االنسان الذي يتميز
بالعصابية وهذا يتفق مع الرتاث البحثي (ابو هاشم ;2010 ،القحطاين،( Remero et al. ;2017 ،
 .2009وارتبطت جودة احلياة مع التدين ارتباطا موجبا دال عند  0.01بحجم ارتباط ضعيف وهذا يتفق
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مع (ابو عمرة،

 ;2014جان1985)، 2007 Witter et al.، 2015; Rule،Abdalla et al. ،; 2008 ،

؛ يف حني ارتبطت جودة احلياة ارتباطا موجبا ودال عند  0.01وبحجم كبري مع الصمود النفيس وهذا
يتفق مع (اخلشن ،2018 ،عبد اهلل . 2017 ;2020،(Zhang et al. ،وارتبطت جودة احلياة ارتباطا سالبا
مع القلق االجتامعي وهذا يتفق مع ( ،) 2016، 2014; Hanes،Giaquintoوارتبطت جودة احلياة
باخلوف من كورونا ارتباطا سالبا بدرجة ضعيفة جدا ودالة عند  0.05والداللة نتيجة كرب حجم العينة
وهذ يتفق مع التحليل املنطقي حيث زيادة اخلوف يؤدي إىل عدم الصحة النفسية وبدوره جودة حياة
منخفضة ولكن صغر حجم االرتباط مفاده ال يشء مشرتك بني جودة احلياة واخلوف من كورونا ويبدو
ان هذا هو احلال يف البيئة املرصية عىل االخص والعربية عموما.
وارتبط اخلوف الكوروين ارتباطا سالبا ضعيفا جدا تقرتب من الصفر مل يرقي إىل الداللة مع
الشخصية االنبساطية واملقبولية ولكن ارتبط ارتباطا سالبا داال احصائيا عند  0.01مع يقظة الضمري
وهذا مفاده ان الشخصية عىل القادرة عىل حتمل املسئولية واالتقان والعمل اجلاد وااللتزام بالقواعد اقل
خوفا من االصابة بجائحة كورونا؛ بينام ارتبطت االنفتاحية ارتباطا موجبا مع اخلوف ودال احصائيا
عند  0.05بحجم ارتباط ضعيف جدا اي ان الشخصية املبدعة واملنفتحة عىل االخرين عرضة للخوف
من كورونا بدرجة ضعيفة؛ بينام ارتبطت العصابية ارتباطا موجبا ودال عند  0.01مع اخلوف من كورونا
وبحجم تأثري متوسط بمعني انه كلام كانت الشخصية عصبية فهي اكثر عرضة للخوف بكورونا وهذه
النتائج تتفق وتتعارض جزئيا مع  .) 2012)،Peng et al.واتضح وجود عالقة ارتباطية سالبة مع
الصم ود النفيس بحجم ارتباط ضعيف وهذا مفاده كلام ارتفعت درجة الصمود النفيس كان الفرد اقل
عرضة للخوف بدرجة ضعيفة وها يتفق جزئيا مع  ، 2012)، 2009; Peng et al.،(Guinn et al.بينام
ارتبط اخلوف الكوروين ارتباطا موجبا بالقلق االجتامعي وهذا مفاده ان درجة اخلوف تذيد القلق
االجتامعي عند األفراد .ولكن النتيجة التي حتتاج إىل ان نقف عندها هو وجود ارتباط موجب ودال
احصائيا عند  0.05بني التدين واخلوف من كورونا بحجم ارتباط ضعيف جدا ويمكن القول ان الداللة
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نشأت نتيجة كرب حجم العينة وليس نتيجة لواقعيتها ويمكن القول ال عالقة فعلية بينهام وهذا يتناقض
مع املبادئ والقواعد االسالمية.
بينام ارتبط القلق االجتامعي ارتباطا سالبا مع مكونات الشخصية االنبساطية واملقبولية ويقظة
الضمري وارتباطا موجبا مع العصابية وهذا يتفق مع ،2015)، 2008; Shi et al.،(Morris & Gilliland
بينام ارتبط القلق االجتامعي ارتباطا سالبا مع الصمود النفيس وهذا يتفق مع ( .) 2016،Yngveكام
يوجد ارتباط سالب بني القلق االجتامعي والتدين لكنه من النوع الضعيف.
االجابة عىل السؤال اخلامس :تم اجراء حتليل املسار يف إطار نمذجة املعادلة البنائية للتحقق من النموذج
املفرتض باستخدام طريقة االحتامل األقىص واعطي مؤرشات املطابقة كالتايل:
Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 0
)Minimum Fit Function Chi-Square = 0.00 (P = 1.00
)Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square=0.00 (P =1.00
!The Model is saturated, the Fit is Perfect

وهذا يعني ان النموذج يف جممله استهلك كل تباينات االرتباطات بني املتغريات وهو مطابقة
بدرجة تامة للبيانات وهذا يرجع إىل اخللفية النظرية اجليدة التي ساعدت عىل بناء املسارات بني
املتغريات .وفيام ييل قيم التأثريات السببية بني املتغريات:
اجلدول(:)6التأثريات املبارشة واالخطاء املعيارية وقيم .(N=538( T
جودة احلياة

اخلوف الكوروين

القلق االجتامعي

الصمود النفيس

-0.03
0.05

-0.26

0.29
0.04

0.04
)(T=-5.97
0.21
0.04
)(5.61

))T=7.14

االنبساطية

340.
SE= 0.04
)(T=8.32

))-0.53

العصابية

-0.04
0.03
)(-1.06

0.33
0.04
)(8.02

املقبولية

0.18
0.04
)(4.61

0.03
0.05
)(0.65

-0.14
0.04

))-3.28

0.03
0.03
)(0.73
0.14
0.04

))3.57
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يقظة الضمري

االنفتاحية

جودة احلياة

اخلوف الكوروين

0.23
0.04

-0.10
0.05

))5.72

))-2.14

0.04

))-3.82

))7.18

-0.01

0.06
0.04

0.03
)(-0.31

))1.48

0.12
0.04
)(3.10

0.13
0.04

0.05
0.04

0.08
0.04

))2.91

))1.18

))2.12

0.06
0.05
)(1.18

-

التدين

الصمود النفيس

0.24
0.040
)(5.89
-0.09

))0.04
))-2.29

اخلوف الكوروين

-0.17

0.29
0.04

0.05
0.03
)(1.36

0.09
0.04
)(2.44

القلق االجتامعي

القلق االجتامعي

الصمود النفيس

-0.09
0.05

))-1.87
0.29
0.050

-

))6.36

0.01
0.04

))0.21

القيمة األويل :قيمة التأثري (معامل االنحدار) ،الثانية :اخلطأ املعياري ،الثالثة :قيمة T

يتضح من اجلدول( )6وجود تأثري موجب ودال احصائيا من عوامل الشخصية االنبساطية
ويقظة الضمري واملقبولية إىل جودة احلياة بمعني كلام كان الفرد متفائل ولديه مشاركة اجتامعية وثقة
بنفسية واعتدالية ومسئولية والتزام كلام كان زادت مستويات جودة احلياة لديه وهذا يتفق مع ما
توصلت اليه(ابو هاشم ;2010 ،القحطاين، 2017)، 2018; Ponet et al.،Lachman et al. ;2017 ،
ولكن العصابية ليس هلا تأثري دالة عىل جودة احلياة وهذا يتناقض مع (ابو هاشم ;2010 ،القحطاين،
2009; ،Remero et al. ;2017

 ، 2011;،Demirgoz Bal & Sahinويتعارض مع التحليل

السيكولوجي بان الشخص العصبي متوتر ورسيع الغضب وحزين ومتشائم وهذا بدوره يؤدي إىل
مستويات منخفضة من جودة احلياة وكذلك يتناقض مع نتائج الدراسة االرتباطية حيث توصلت إىل
عالقة ارتباطية سالبة  -0.18من النوع الضعيف لكن هذا االرتباط تاليش يف نتائج حتليل املسار .كام
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اتضح ان للتدين والصمود النفيس تأثري موجب عىل جودة احلياة وهذا يتفق مع التحليالت النظرية من
واقع القران والسنة حيث ان التدين يزيد من مستويات الطمأنينة والسكينة والرضا لدي الفرد
واملستويات العالية من املثابرة والتفاؤل والشجاعة عىل مواجهة الشدائد تنعكس باالجياب عىل حياة
الفرد املعنوية وتزيد ثقته بنفسه وهذا يتفق مع (السجاري وآخرون ;2017،ساموي،Lee et al. ،
 .) 2007 ; 2013،2008;Ruleكام ان املستويات العالية من القلق تؤدي إىل مستويات منخفضة من
جودة احلياة لدي املريض وهذا يتفق مع . 2014)، 2016; Sarma & Byrne،(Hanes
بالنسبة للخوف الكوروين ،يتضح من اجلدول( )6ان زيادة القلق االجتامعي والعصابية ُيسببوا
زيادة مستويات اخلوف الكوروين وهذا يتضح من خالل التأثريات املوجبة ويبدو هذا منطقي حيث
االنسان العصايب اقل قدرة يف التحكم يف انفعاالته واكثر عرضة للتوتر واخلوف واالهنيار النفيس
 2011)،(Roselline & Brownوليس لعوامل االنبساطية واملقبولية واالنفتاحية اي دور يف اخلوف
الكوروين وهذا يتعارض مع  2015) ، 2012; Shi et al.، (Min et al.وكذلك يتعارض مع نتائج
التحليالت االرتباطية يف الدراسة؛ كام يوجد تأثري سالب من يقظة الضمري إىل اخلوف الكوروين بمعني
ان الشخصية امللتزمة والقادرة عىل حتمل املسئولية قادرة عىل التعامل واحلد من اخلوف الكوروين
واالضطرابات النفسية املتعلقة به بدرجة ضعيفة .واتضح ان الصمود النفيس ليس له دور يف ختفيف او
مواجهة اخلوف من كورنا حيث قيمة التأثري السالبة غري الدالة احصائيا وهذا يتعارض مع ،(Bonanno
 2012)، 2019; Peng et al.،2008; Ovaska-Stafford et al.؛ وان للتدين دور يف زيادة اخلوف
الكوروين حيث عىل الرغم ان قيمة التأثري موجبة وضعيفة ولكنها دالة احصائيا عند  0.01وهذا
يتعارض مع احلقيقة القائلة كلام زاد مستوي التدين ينخفض مستوي اخلوف من املرض حيث ان الفرد
يعترب ان املرض ابتالء من اهلل وعليه الرضا به وكذلك يتناقض جزئيا مع التحليل الكيفي للرتاث البحثي
لـ  (2001)،Koenig et al.حيث توصل إىل ان  46%من الدراسات بني املتغريين توصلت إىل عالقة
سالبة بينام  31.6%توصلت إىل ال عالقة و  13.16%توصلت إىل عالقة موجبة.
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وبالنسبة للخوف االجتامعي يتضح أن املستويات العالية من االنبساطية واملقبولية ويقظة
الضمري تؤدي إىل مستويات منخفضة من القلق االجتامعي بينام املستويات العالية من العصابية تؤدي
إىل مستويات عالية من القلق االجتامعي وهذا يتفق مع التحليل النظري والسيكولوجي ويتفق مع
 ، 2015)، 2011; Shi et al.، 2016; Roselline & Brown،(Abbasi-Asi et al.وامللفت لالنتباه أن
املستويات العالية من االنفتاحية تؤدي إىل مستويات عالية من اخلوف االجتامعي وهذا مفاده ان األفراد
الذين لدهيم حب االستطالع وحترر من القيود لدهيم مستويات عالية من القلق االجتامعي وأكثر ارتباكا
يف املواقف االجتامعية ويفضلون العزلة وعدم االختالط .كام تبني عدم وجود تأثري للصمود النفيس عىل
القلق االجتامعي وهذا يتعارض مع (2016، 2019; Yngve،.(Ko & Chang

وكام يتضح من اجلدول( )6وجود تأثريات موجبة من عوامل الشخصية االنبساطية واملقبولية
ويقظة الضمري إىل الصمود النفيس يف حني عدم وجود تأثريات من العصابية واالنفتاحية وهذا يبدو
منطقي يف شقه األول وهو ان الشخصية املنبسطة واملرحة واملتزنة واملتفائلة واملخلصة يف عملها اكثر
قدرة عىل مواجهة املصاعب والشدائد ألهنا تتميز بالشجاعة والصرب والقدرة عىل التعامل والتكيف مع
االحداث الصعبة وهذا يتفق مع دراسات ، 2017; Lee et al.، 2006; Ercan،(Campbell et al.
 ، 2018;)،2008; Oshio et al.ولكن خيتلف معها يف عدم وجود تأثري للعصابية وكذلك يتعارض مع
 (2010)،Fayomboحيث مل يتوصل إىل عالقة مع االنبساطية .والتحليل السيكولوجي يشري إىل ان
الشخص العصبي املتوتر يكون قليل التحكم يف انفعاالته واقل قدرة عىل مواجهة املشاكل وال يتكيف
بصورة رسيعة مع املواقف الضاغطة بل يمكن ان ينهار امامها وهذا ما مل تدعمه الدراسة يف التحليالت
السببية يف حني دعمته يف التحليالت االرتباطية وان كان حجم االرتباط بني العصابية والصمود النفيس
ضعيف ( )-0.10ولكنه دال احصائيا .ويتضح ان اجلانب الديني له دور يف الصمود النفيس وهذا يتفق
مع التحليل النظري والديني فالفرد املتدين أكثر قدرة عىل مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهه
يف حياته.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.10
416

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. abdenasser Alsayed Amer
Volume (3) No. (4) 2020

التأثريات غري املبارشة من املتغريات اخلارجية املستقلة مكونات الشخصية والتدين إىل جودة
احلياة واخلوف الكوروين واخلوف االجتامعي:
اجلدول(:)7التأثريات غري املبارشة واألخطاء املعيارية وقيم . T
املتغريات

جودة احلياة

االنبساطية

0.10
SE= 0.02
)(T=4.89

العصابية

املقبولية
يقظة الضمري

اخلوف الكوروين
-0.10
0.03

))T=-4.44

-0.01
0.02

0.06
0.01

))-0.67

))3.98

0.05
0.01
3.55
0.09
0.02
)(4.91

االنفتاحية

0.01
0.01
0.14

التدين

0.02
0.01
)(1.43

-0.06
0.02

))-3.35

اخلوف االجتامعي
-0.02
0.01
)(T=-1.17
0.01
0.01
)(1.17
0.01
0.01
)(1.12

-0.08
0.02

0.02
0.01

))-3.57

))1.17

0.03
0.01

))2.34

0.00
0.00
)(0.00

0.01
0.01

0.00
0.00

))0.51

))0.00

يتضح وجود تأثري غري مبارش موجب من االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري إىل جودة احلياة
من خالل القلق االجتامعي والصمود النفيس واخلوف ،وتأثري غري مبارش سالب من االنبساطية
واملقبولية ويقظة الضمري إىل اخلوف وهذا مل يتحقق من خالل التأثري املبارش لالنبساطية واملقبولية ألنه
يمكن لالنبساطية واملقبولية ان تذيد الصمود النفيس وختفض القلق االجتامعي وبدورمها خيفضوا
اخلوف من االوبئة ،وتأثري غري مبارش موجب من العصابية إىل اخلوف من خالل الصمود النفيس والقلق
االجتامعي.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.10
417
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /عبد النارص السيد عامر
املجلد ( )3العدد (2020 )4م

وفيام ييل النموذج السببي بمساراته الدالة احصائيا:
التدين
الخوف
الكوروني

0.3
3

-.10
0.2
9
0.2
4

0.0
9

0.09
0.2
3
0.3
4

جودة الحياه

0.13

0.0
8
0.14

الصمود

0.29

0.18

0.2
.14
0.29

العصابية

-.17

المقبولية
0.1

0.2

القلق
االجتماعي

االنفتاحية

الضمير

االنبساطية
الشكل( :)2النموذج السببي بمساراته الدالة احصائيا

املناقشة والتعليق
هدفت الدراسة إىل حتديد مستوي جودة احلياة واخلوف الكوروين والصمود النفيس يف ظل
جائحة كورونا لدي عينة من املجتمع العريب ،وتوصلت إىل أن أفراد العينة يعانوا من اخلوف الكوروين
بدرجة متوسطة وكانت أقل مظاهر اخلوف هو حدوث أحالم يقظة وكوابيس مرعبة خوفا من االصابة
من كورونا وهذا يدل عىل ان موضوع كورونا ال يشغل حيز التفكري العميق يف حياة األفراد .كام توصلت
الدراسة إىل توفر مستوي جودة احلياة بدرجة كبرية يف ظل هذه األزمة حيث مل تؤثر هذه األزمة يف معظم
مظاهر جودة احلياة االجتامعية والنفسية لدي افراد العينة وكانت أكثر مظاهر جودة احلياة توافرا هي أن
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العالقات مع الوالدين واالصدقاء والعالقات العائلية متوفرة بدرجة كبرية بالتايل مل تتغري هذه العالقات
كثريا يف ظل هذه األزمة بينام كانت أقل مظاهر اجلودة هي املشاعر السلبية لدي األفراد من احباط
واكتئاب وقلق .ويتضح أن الصمود النفيس متوفر بدرجة كبرية وهذا يزيد من قدرة األفراد عىل عيل
مواجهة الصعاب واالثار السلبية املرتبطة بجائحة كورونا وكانت أكثر مظاهر الصمود توافرا هي
االرصار والعزيمة عىل حتقيق االهداف .وبالنسبة للتحليالت الوصفية ملتغريات الدراسة أظهرت افراد
العينة مستوي متوسط إىل حدا من مظاهر التدين وكانت أقل املظاهر الدينية هي صالة الفجر يف مجاعة،
واحلرص عىل أداء االذكار ،وقراءة وسامع االحاديث بينام كانت أكثر املظاهر الدينية هي الدعاء إىل اهلل،
والتوكل عليه ،واخلشوع والطمأنينة عند سامع القران من التدين ( ) M=13.052وأظهرت التحليالت
أن أفراد العينة يعانون من مستويات متوسطة من القلق االجتامعي.
وبالنسبة للتحليالت االرتباطية اتضح أن أكثر املتغريات ارتباطا بجودة احلياة هي الشخصية
االنبساطية يليها الصمود النفيس .وبالنسبة للخوف الكوروين يتبني أن اهم العوامل ارتباطا باخلوف
هي الشخصية العصابية والقلق االجتامعي وهذا يبدو متناسق مع النظرية والتحليل املنطقي .ولكن
يبدو أن أكثر عوامل الشخصية ارتباطا باخلوف من جائحة كورونا هي يقظة الضمري بمعني الشخص
املعتدل املثابر ذو مسئولية أكثر قدرة عىل التغلب عىل اخلوف الكوروين.
بالنسبة للتأثريات السببية بني متغريات الدراسة يتضح أن من أكثر املتغريات التي اسهاما يف
جودة احلياة عند الفرد هي الصمود النفيس وهذا تؤيده معظم الدراسات يف جمال علم النفس االجيايب
وهذا يؤكد عىل رضورة االهتامم بتنمية الصمود النفيس وتقويته لرفع جودة حياة الفرد وايضا ال جيب
إغفال مكونات الشخصية وهي عىل الرتتيب االنبساطية ويقظة الضمري واملقبولية يف تنمية وزيادة جودة
احلياة ولكن إذا دققنا يف قيمة حجم التأثريات عىل جودة احلياة نالحظ أن معامالت االنحدار كلها من
النوع الضعيف ماعدا الصمود االكاديمي كان من النوع املتوسط والداللة االحصائية كانت نتيجة
حجم العينة الكبري .ويبدو أن تأثري اخلوف الكوروين عىل جودة احلياة ضعيف جدا وهذا يمكن أن
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يعطي انطباع بان الفرد يف البيئة العربية يتعايش مع هذا الوضع بدون أحداث تأثري سلبي عىل جودة
حياته.
بالنسبة للخوف الكوروين يتبني أن من أهم العوامل التي تسهم بزيادة اخلوف هي الشخصية
العصابية والقلق االجتامعي وهذا يبدو متناسق مع النظرية والتحليل املنطقي بمعني الشخص املنطوي
املتوتر والعصبي االنعزايل الذي خيشى من العالقات االجتامعية أكثر عرضة للخوف الكوروين ،بينام
التدين والصمود النفيس من املتغريات التي متثل حائط صد ضد اخلوف من جائحة كورونا عىل الرغم
من القيمة الضعيفة لقيمة التأثريات هلام.
ولكن النتيجة التي تستحق ان نقف عندها بالتأمل والتفسري هي انه كلام زادت درجة التدين
وتأدية الفروض والنوافل كلام زادت درجة اخلوف من جائحة كورونا لكن ملاذا هذه النتيجة؟ ،بكل
تأكيد توجد تفسريات هلا ومن اهم هذه التفسريات هي
أوالً :طبيعة قياس متغري التدين فهي عبارة عن مفردات تقرير ذاتية بالتايل فان استجابة األفراد ال تعكس
متاما النيات او الواقع الفعيل ملامرسة هذه الفرائض والشعائر فقد يلجأ املستجيب درجة من تزييف
استجابته حتى ال يظهر بصورة انه خيالف التعاليم والفرائض االسالمية او ال يقال عنه انه غري مؤمن.
ثاني ًا :طبيعة عينة الدراسة حيث اهنا من مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي وقيامها بمامرسات
عديدة والتجوال عرب االنرتنت قد يشغلها عىل تعميق او تأدية النواحي الدينية مقارنة باألشخاص
العاديني البسطاء من الطبقات االجتامعية.
ثالث ًا :الكتاب والسنة يعرتفان باخلوف الفطري الغريزي ومنه اخلوف من جائحة كورونا باعتبارها هالكا
للنفس بدرجات خمتلفة واخلوف كل ما يوقع الرضر بالشخصية وتوجد يف الرتاث االسالمي مواقف
يف الغزوات تصور تأثري اخلوف عىل املسلمني وهذا ال يتناىف مع شدة االيامن يف حياة الرسول صيل اهلل
عليه وسلم.
رابع ًا :قد يقيس مقياس اخلوف من كورونا الذعر والرهبة والتخويف الشديد وهذا يمثل اجتاه متطرف
لطبيعة اخلوف ال يعتاد عليه األفراد خاصة ان معظم افراد العينة من طالب اجلامعة وقد يقيس بعض
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السلوكيات التي تدعو للحرص واحلذر وجتنب امورا معينة خوفا عىل حياهتم .خامسا :درجة االيامن مل
تصل إىل الدرجة الكافية من العمق واليقينية ألفراد العينة بدليل ان درجة التدين مل تكون قوية بل درجة
متوسطة .بصفة عامة هذه النتيجة حتتاج إىل تأكيد من دراسات عىل عينات وثقافات وازمنة خمتلفة.
ودعمت الدراسة الفرضية أن اجلانب الديني يذيد من قدرة الفرد عىل مواجهة الصعاب ويذيد
من درجة صموده النفيس حيث قيمة التأثري ضعيفة جدا ولكنها دالة وتم تدعيمه يف الدراسة االرتباطية
حيث كانت قيمة معامل االرتباط من النوع تقرتب من املتوسط  0.28ولكن ملاذا تاليش هذا يف الدراسة
السببية يبدو أن تأثري متغري مع آخر غري تأثريه يف شبكة جممعة من املتغريات فان تأثريه يف شبكة العالقات
يكون أكثر توزيعا لقوته االرتباطية عىل بقية املتغريات .واليشء الذي تؤكد الدراسة عليه هو الدور الذي
يلعبه مكون يقظة الضمري يف تقليل اخلوف من كورونا باإلضافة إىل تأثري االنبساطية واملقبولية من خالل
متغريات الصمود والقلق االجتامعي يف ختفيف اخلوف الكوروين.
وامللفت للنظر وجود فروق بني العينة املرصية والعينة العربية غري املرصية يف جودة احلياة
p=0.003،=2.99𝑇536

ويف اخلوف

الكوروين p=0.000،=4.46𝑇536

ويف الصمود النفيس

( p=0.00،=5.60𝑇536لصالح غري املرصية) .ولذلك تم اجرا حتليل للنموذج السببي للعينة املرصية
فقط وكانت النتائج تتقارب مع نتائج العينة االمجالية فيام عدا أن التدين مل يكن له تأثري عىل جودة احلياة
واتضح ان التدين واملقبولية هلا تأثري سايب عىل اخلوف الكوروين .وتم اجراء حتليل النموذج السببي
للعينة غري املرصية حيث كانت االخطاء املعيارية كبرية تقرتب  0.11حيث فمثال قيمة التأثري 0.21

تعطي قيمة  Tغري دالة احصائية يف حني كانت نفس القيمة يف البيئة املرصية تعطي داللة (،(T=5.05
بالتايل االعتامد عىل نتائج نموذج العينة غري املرصية غري موثوق به عىل االطالق نتيجة صغر حجم
العينة.
من نقاط القوة للدراسة اعتامدها عىل الصيغ املخترصة للمقاييس وانعكس هذا عىل اتساقها
الداخيل حيث متتعت بدرجة جيدة من الثبات تقرتب من  0.90ودرجة عالية من الصدق البنائي حيث
اعطي التحليل العامل االستكشايف أبعاد للمقاييس ذات قيمة تفسريية ومنطقية عالية وايضا من خالل

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.4.10
421
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /عبد النارص السيد عامر
املجلد ( )3العدد (2020 )4م

بيانات هذه املقاييس التي امدتنا بنتائج تتفق مع الرتاث البحثي يف جمال جودة احلياة واخلوف والصمود
النفيس ومن هنا جيب أال يبني الباحث مقاييسه طويلة تبعث عىل امللل.
مل تتضمن الدراسة معظم املتغريات املؤثرة عىل جودة احلياة واخلوف من جائحة كورونا ومازال
هناك العديد من التساؤالت حول دور العديد من املفاهيم النفسية الن ما تضمنته الدراسة من متغريات
مل يفرس سوي  45%من تباين جودة احلياة و  21%من تباين اخلوف من كورونا وهذا يدعو إىل تضمني
املزيد من املتغريات والعوامل النفسية واالجتامعية واالرسية واملعرفية املؤثرة عىل هذه املتغريات عىل
الرغم من املطابقة التامة للنموذج مع البيانات ولكن هذا ال يعني أنه يعكس الواقع احلقيقي هلذه
الظواهر بل ألن التأثريات السببية املتضمنة يف النموذج املفرتض استخلصت كل تباينات مصفوفة
االرتباطات.
للدراسة بعض حمددات وهو أن الوصول الستدالالت سببية من االرتباطات بني املتغريات
غري اكيدة حيث أن االرتباطية ال تعني السببية ،كام أنه تم مجع البيانات من الوسائل االلكرتونية
(التليفون ،التابليت والكمبيوتر الشخيص) وهذا يستبعد قطاع عريض من األفراد اللذين ليس لدهيم
مهارات التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي مثل الواتس والفيس ولكن يبدو هذا حمدد غري جدي
يف ظل توافرها لكل األفراد يف املجتمع ولكن اتضح أن جودة البيانات عىل درجة مناسبة إلجراء
التحليالت االحصائية الرضورية .وعىل الرغم من املحددات اال أن الدراسة اعتمدت عىل حجم عينة
كبرية مما يزيد املوثوقية يف النتائج واستخدام الوسائل االلكرتونية جلمع البيانات حيررنا من اجراءات
التطبيق التقليدية حيث التأثر بالعوامل الفيزيقية او التحدث مع أفراد العينة بعضها البعض وانتقال أثر
االستجابة.
وتنبع امهية الدراسة يف تناول ظاهرة اخلوف من جائحة كورونا باعتبارها من الظواهر الطارئة
التي احدثت تغريات مذهلة يف نمط احلياة االجتامعية واحلياة النفسية وأساليبها ودراسة بعض العوامل
املسببة جلودة احلياة وخلوف من كورونا والكشف عن دينامية العالقات بني هذه العوامل للمساعدة
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للوصول إىل فهم أفضل هلذه الظاهرة مما يساعد عىل بناء برامج ارشادية وعالجية تركز عىل اهم
املتغريات االكثر تأثريا عليه.
والبد من التأكيد عىل أمهية عامل يقظة الضمري ملا يتضمنه من مثابرة وحتمل مسئولية تساعد
الفرد عىل استعادة توازنه النفيس يف مواجهة املحن مثل الذي نعيشه هذه االيام من جائحة كورونا،
وايضا امهية مكونات الشخصية االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري والصمود النفيس يف تنمية جودة
احلياة
نتائج الدراسة غري قابلة عىل التعميم اال إذا اجريت دراسات اخري تأكيدية عىل عينات اخري
يف البيئة العربية حيث كانت عينة الدراسة يف غالبيتها من البيئة املرصية  82.2%وهذا يعطي شكوك
حول تعميم نتائج الدراسة عىل املجتمع العريب بصفة عامة.
واخريا تعترب الدراسة اضافة يف جمال دراسات كورونا بصفة خاصة واالوبئة بصفة عامة وحيث
أمدتنا بمقياس يتسم بدرجة كبرية من اخلصائص السيكومرتية اجليدة وكذلك طرحت نموذج سببي
فرس شبكة العالقات السببية بني العديد من اجلوانب النفسية والشخصية والدينية يف ظلل جائحة
كورونا حيث الندرة البحثية باعتباره موضوع مستجد يف واقعنا االجتامعي والنفيس عىل املستوي املحيل
والعريب والعاملي.
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