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أ .نهال مجد مسكون
د .فايز خليف احلسني
د .عبد اهلل محمد قدور

املناعة النفسية وعالقتها بالقلق في ظل جائحة كورونا
لدى عينة من السوريني داخل سوريا وخارجها

املقدمة:
امللخص:
هدف البحث �إىل تق�صي العالقة بني املناعة النف�سي ة
 chological Immunityوبني القلق  ،Anxietyولتحديد م�ستوى القلق
وم�ستوى املناعة النف�سية يف ظل جائحة كوفيد  .19 -ا�ستخدم
مقيا�س جرد نظام املناعة النف�سية باالعتماد على اواله (Oláh et
 ، )al;1996ومقيا�س القلق يف ظل جائحة كوفيد  ،19 -وطُ بقت على
عينة مكونة من ( )3123من ال�سوريني يف داخل �سوريا وخارجها.
�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية بني
املناعة النف�سية وبني القلق ،كما تبني وجود عالقة عك�سية ذات
داللة �إح�صائية بني �أبعاد القلق وبني املناعة النف�سية ،وكذلك بني
�أبعاد املناعة النف�سية والقلق ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود م�ستوى
مرتفع من املناعة النف�سية با�ستثناء �أبعاد التزامن ،والتحكم
العاطفي ،والتحكم يف التهيج التي كانت منخف�ضة .و�أ�شارت كذلك
�إىل م�ستوى منخف�ض من القلق لدى �أفراد العينة ،با�ستثناء ُبعد
القلق املعمم الذي كان مرتفعاً ،و ُقدمت يف �إطار النتائج عدد من
التو�صيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية :القلق ،املناعة النف�سية ،كوفيد .19 -
�Psy

Abstract:
This research aims to detect the relationship
between psychological immunity and anxiety and
explore psychological immunity and anxiety levels
during the COVID - 19 pandemic. The researcher
used the psychological immunity system inventory
based on (Oláh et al. , 1996) and the anxiety scale
during the COVID - 19 pandemic. These instruments
were applied to a sample consisting of 3123 Syrians
inside and outside the country. After collecting and
analyzing the data, the research reveals the following
results: There is a statistically significant relationship
between psychological immunity and anxiety between
the dimensions of anxiety and psychological immunity,
as well as between the dimensions of psychological
immunity and anxiety. The psychological immunity
level is over the hypothesized mean of psychological
immunity. That is, the sample individuals have a
high level of psychological immunity, except for the
dimensions of synchronicity, emotional and irritability
control, which have shown a low level. The anxiety level
is below the hypothesized mean of the anxiety. That
is, the sample individuals have a low level of anxiety
except for the dimension of generalized anxiety, which
has shown a high level. The researcher, in light of the
above, presented results with some recommendations.
Keywords: Psychological immunity, anxiety,
COVID - 19 Pandemic
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يتعر�ض الإن�سان يف حياته لأحداث �صعبة منها ما ي�ستطيع
الت�أقلم منها ومنها من تتجاوز قدرته على الت�أقلم واملواجهة ،وقد
ي�صبح حينها عر�ضة لل�ضغط النف�سي.
ويختلف الأفراد يف ا�ستجابتهم للأحداث ال�صعبة وال�ضغوط
النف�سية الناجتة عنها باختالفهم با�سرتاتيجيات التكيف التي
يطورونها يف التعامل مع هذه الأحداث ،وهذا ما يو�ضحه بهاردوج
واغراول ( )Bhardwaj & Agrawal,2015ب�أن بع�ض الأفراد قد
تعر�ضوا لأحداث �ضاغظة للغاية كجرائم حرب� ،أو حرمان �أو اعتداء
جن�سي ،ومل يخلق ذلك �أثراً �سلبي ًا على �صحتهم النف�سية ،بينما يف
املقابل جند �أ�شخا�صا قد تعر�ضوا لتحديات تعترب ب�سيطة ن�سبياً،
لكنهم مل يتمكنوا من التعامل معها .وال يعول هذا االختالف على
تفاوت ا�سرتاتيجيات التكيف نف�سها ،بل يف �آلية عمل هذه املهارات
واال�سرتاتيجيات مع بع�ضها البع�ض ،وهذا ما ي�سمى بنظام املناعة
النف�سية.
ولعل ما يحدث يف ظل جائحة كوفيد 19 -من خوف الإ�صابة
باملر�ض ال�شديد واملوت ،ومن تباعد اجتماعي وعزلة وحجر �صحي
و�أزمات اقت�صادية ،ميثل جتربة �ضغط �شديدة تتطلب مهارات وموارد
فعالة لال�ستجابة لها دون التعر�ض خلطر الإ�صابة مب�شكالت
ذاتية ّ
نف�سية واجتماعية طويلة الأمد .وقد يكون القلق  Anxietyهو �أول
ا�ستجابة يقوم بها الفرد يف ظل تف�شي هذا الفريو�س ،وما يرتكه من
خوف من الإ�صابة باملر�ض الذي بدت طرق انتقاله عديدةـ و �إ�صابة
الأحبة ،واخلوف من فقدان �سبل العي�ش وعدم القدرة على العمل،
واال�ستبعاد االجتماعي الذي قد ُيفر�ض على امل�صاب ،وما يحيط به
من م�ستقبل غام�ض ال ي�ستطيع الإن�سان �أن يتنب�أ �أو يتحكم به.
والقلق �شعور يظهر لدى الفرد ا�ستجابة لأحداث تبعث على
اخلطر ،وقد يكون طبيعيا و�صحيا يف حاالت التوتر اخلفيف ،لكن
عندما يحدث ب�شكل متكرر ،ومب�ستويات عالية ،ي�صبح �شعوراً �سلبي ًا
يكبل الإن�سان ،وي�سيطر على تفكريه ،كما قد ت�صاحبه �أعرا�ض
ج�سدية وي�ؤدي �إىل حالة من اال�ضطراب لدى الفرد ،وقد ت�سيطر هذه
احلالة الوجدانية على الفرد� ،أو على اجلماعة� ،إذ يرى (�صموئيل،
�“ )1994 :10أنه قد جند جماعة تقلق لنف�س الأ�سباب” .وهذا ما
نلم�سه يف ا�ستجابة املجتمعات جلائحة كورونا.
ولعل ما ي�سببه القلق ال�شديد من ا�ضطرابات يف ال�سلوك ينتج
عنها هدر للطاقات الإن�سانية ،بالإ�ضافة �إىل احتمال انت�شار القلق
احلاد لدى اجلماعات املت�أثرة بالفريو�س ،ي�ؤكد على �أهمية درا�سة
وحتديد ماهية القلق التي قد يعي�شها الفرد يف ظل اجلائحة ،وجوانبه
املتعددة ،ودرا�سة املوارد واملهارات التي قد ت�ساعد على مواجهة
الوباء و�آثاره ،والتي ُتعرف با�سم املناعة النف�سية ،ودرا�سة ارتباط
كل منهما بالآخر (القلق باملناعة النف�سية)  ،وما ي�ؤدي هذا الطرح
لو�ضع �أ�س�س للتدخل النف�سي املنا�سب يف ظل اجلائحة احلالية.
و ُتعرف املناعة النف�سية ب�أنها« :وحدة متعددة الأبعاد
ومتكاملة للعديد من موارد املرونة النف�سية �أو القدرات التكيفية
ت�ساعد الفرد على الت�أقلم مع ال�صعوبات» (� . )Olah, 2009: 1أي �أن
املناعة النف�سية ال تتمثل ب�أحد املوارد �أو املهارات وال ت�ستند �إىل
�سمة �شخ�صية بل تقوم على النظام الذي يعمل على جمع هذه املوارد
وتطبيقها يف مواجهة امل�شكالت التي يتعر�ض لها الفرد.
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ويتكون نظام املناعة النف�سية من ( )16مورداً من موارد
ال�شخ�صية تت�شكل مع بع�ضها من خالل ثالثة �أنظمة فرعية يف تفاعل
ديناميكي ،وقد حتدث بونا ( )Bona, 2014عن هذه الأنظمة ،وهي:
نظام نهج الر�صد ووظيفته ا�ستك�شاف البيئة املادية واالجتماعية،
وفهمها مما ي�ساعد على ال�سيطرة على املحيط ،ونظام التنفيذ
واالبداع ووظيفته دمج الإمكانات التي ميكن �أن ت�ساعد يف تغيري
الظروف يف املواقف ال�ضاغطة �أو توليد الفر�ص يف البيئة املحيطة،
ونظام التنظيم الذاتي ،ووظيفته توفري ال�سيطرة على :االدراك،
االنتباه ،العواطف ،الدوافع التي غالب ًا ما تن�ش�أ نتيجة اخل�سارة �أو
خيبة الأمل ،وهو يعزز الأداء ال�سليم للنظامني الفرعيني ال�سابقني
من خالل احلفاظ على احلياة العاطفية لل�شخ�ص م�ستقرة .ومن هذه
الأنظمة تتفرع املوارد ال�ست ع�رشة ،والتي �أ�شار �إليها �أي�ض ًا بريداك�س
( )Bredacs, 2016وهي:
1 .1التفكري االيجابي :االعتقاد ب�أن الأحداث ت�سري يف االجتاه
ال�صحيح.
2 .2ح�س ال�سيطرة :هي قدرة الفرد على ال�سيطرة على جمريات
حياته.
3 .3ح�س بالتما�سك :قدرة الفرد على ر�ؤية حياته متما�سكة
وذات معنى.
4 .4ح�س النمو الذاتي :هو تقدير الذات الإيجابي لنموها يف
احلياة.
5 .5التوجه نحو التغيري والتحدي :االنفتاح على التغيريات
والنظر �إىل ال�صعوبات على �أنها حتديات جديدة.
6 .6القدرة على الر�صد االجتماعيوتكوين ر�ؤية �صحيحة عن
الآخرين.
7 .7القدرة على توجيه الهدف :حتديد الأهداف والقدرة على
معوقات لذلك.
حتقيقها حتى لو جرى مواجهة ّ
8 .8مفهوم الذات الإبداعي :وهو تقدير الذات الإيجابي وادراك
االبداع ال�شخ�صي.
9 .9القدرة على حل امل�شكالت� :إيجاد حلول بديلة ومبتكرة يف
مواجهة امل�شكالت.
1010فاعلية الذات :ا�ستخدام املوارد الذاتية بفاعلية.
1111القدرة على تعبئة امل�صادر ال�شخ�صية :ح�شد املوارد
واحل�صول على الدعم من الآخرين.
1212القدرة على الإبداع االجتماعي :التعاون واالبداع �ضمن
املجموعة.
1313القدرة على التزامن مع تغيريات البيئة :متابعة التغيريات
يف البيئة مع االنتباه �إىل الن�شاط الذي يتم.
1414ال�سيطرة على االندفاعية :القدرة على التحكم يف الآراء،
وتر�شيد ال�سلوك ،واختيار ال�شكل املنا�سب لها يف �سياق العواقب
املتوقعة.
1515التحكم يف امل�شاعر :القدرة على تغيري الف�شل وامل�شاعر
ال�سلبية �إىل �سلوك ب ّناء ،تقبل النقد والتحكم ب�شعور االحباط.
1616ال�سيطرة على التهيج /اال�ستثارة :القدرة على ال�سيطرة

العقالنية على احلنق واالنفعال والغ�ضب ،وا�ستخدامها ب�شكل ب ّناء.
�إن هذه املوارد جمتمعة ت�ساعد على تكوين نظام مناعة نف�سية
جيد لدى الفرد ،وهي تلخ�ص معظم اخل�صائ�ص الذاتية التي ت�ضمن
التغلب على املواقف الع�صيبة من خالل فهم الظروف ال�ضاغطة،
وحتليلها وال�سيطرة عليها ،من خالل ا�ستخدام املوارد الذاتية
واالجتماعية لتغيري هذه الظروف والتعامل معها ،و�أي�ض ًا من خالل
التعامل مع الأفكار وامل�شاعر الذاتية الناجتة عن املواقف الع�صيبة،
مما ي�ساعد على احلفاظ على ا�ستقرار نف�سي للفرد وعلى حتقيق
العافية النف�سية ،ويف املقابل عدم وجود نظام املناعة النف�سية
ي�ؤدي مل�شكالت نف�سية يف اطار التعر�ض لظروف بيئية �صعبة.
ومن اال�ضطرابات النف�سية التي قد حتدث يف غياب املناعة
النف�سية القلقالذي ميثل واحداً من �أهم اال�ضطرابات امل�ؤثرة يف
الأفراد يف �أنحاء العامل ،حتى �أطلق بع�ض علماء النف�س على الع�رص
الذي نعي�شه ا�سم ع�رص القلق ،وينت�رش القلق �إىل حد وا�سع؛ �إذ يذكر
(قا�سم و�آخرون )2019 :265 ،ب�أن “الإح�صاءات ت�شري �إىل واحد
من كل �أربعة �أ�شخا�ص يتعر�ضون يوم ًا ما على مدار حياته لواحدة
�أو �أكرث من ا�ضطرابات القلق ،والقلق خوف ال مربر له وال يتنا�سب
مع املنبهات اخلارجة املولدة له ،وي�شكل ما بني ()15% - 10
من جمموع املر�ضى اخلارجيني ،وتو�ضح الدرا�سات �أن ( )25%من
الأ�صحاء قد عانوا من القلق يف وقت ما من حياتهم.
وعلى الرغم من �شيوع القلق يف حياة الفرد التي تت�ضمن
حتديات و�صعوبات تنتج عن الن�سيج اليومي للحياة� ،إال �أنه تختلف
ا�ضطرابات القلق عن اخلوف �أو القلق الطبيعي من خالل كونها
ُمفرطة �أو ت�ستمر ب�شكل ثابت ولي�ست عابرة ،وهذا ما ي�شري �إليه
الدليل الت�شخي�صي اخلام�س لال�ضطرابات النف�سية( (�American Psy
 )chiatric Publishing 189: 2013ب�أن �شدة القلق كا�ضطراب ،ومدته،
�أو تواتره ال يتنا�سبون مع الت�أثري الفعلي للحدث املتوقع؛ �إذ يجد
الفرد �صعوبة يف التحكم بالقلق ومنع الأفكار التي ت�سبب القلق من
الدخول �إىل االنتباه و�إىل املهام التي تكون يف متناول يد الفرد.
ويظهر ا�ضطراب القلق ب�سبب العديد من العوامل ،منها :العوامل
الوراثية والف�سيولوجية :التي ت�شري �إىل احتمال وجود خلل مادي �أو
كيميائي حيوي يف الآلية الف�سيولوجية الع�صبية يتم توارثه عن
طريق اجلينات عند ذوي القرابة البيولوجية الوثيقة (قا�سم و�آخرون،
 ، )2019وارتفاع ن�سبة القلق لدى التوائم املتماثلة عن التوائم
املت�شابهة ،و ُقدرت ن�سبة �إ�سهام العوامل الوراثية مبا يرتاوح ما بني
( )30% - 19من العوامل النف�سية ،والتي ت�شري �إىل ظهور القلق يف
مراحل الطفولة ب�شكل مت�سل�سل ،يعود �إليه البالغون عندما يف�شلون
مبواجهة ا�ستثارة عالية �أو مواقف �ضاغطة� .أما العوامل البيئية
واالجتماعية ،فيبدو �أن التقليد واملحاكاة والتعلم االجتماعي
و�أ�شكال ال�ضغط املختلفة والتن�شئة االجتماعية الثقافية ،تعد عوامل
ال ميكن جتاهلها يف اال�ضطرابات (علي . )2009 ،كما تندرج حتت
�إطار العوامل البيئية التجارب واملواقف ال�ضاغظة التي يتعر�ض لها
الفرد كال�ضغوط االقت�صادية ،التعر�ض للحروب وللأوبئة والكوارث،
وكل الظروف احلياتية التي من �ش�أنها �أن ت�شكل خطر على حياة
الفرد.
وي�ؤثر القلق على كُ لية الإن�سان؛ �إذ ي�صبح الفرد دائم االن�شغال
بالأفكار التي تتعلق مبو�ضوع القلق ،مما ي�ضيق جمال وعيه
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وتركيزه يف حياته اليومية ،كما يحمل الفرد م�شاعر �سلبية غامرة
جتعله م�ضطرب انفعالي ًا بالإ�ضافة �إىل الأعرا�ض اجل�سدية التي
ترتافق مع القلق وا�ضطرابات النوم ،مما ينعك�س عموم ًا على �أداء
الفرد يف املجاالت الوظيفية واالجتماعية ،وي�شري الأزرق ()2003
يف هذا الإطار �إىل �أن القلق ي�ؤدي �إىل هدر للطاقات ،كما �أن القلق
يرفع درجة احل�سا�سية للأمل واال�ستجابة للفزع ،ويجعل امل�صاب به
�رسيع االهتياج ،ويحطم ثقة الفرد بذاته ،وي�ؤدي لكبت االنفعاالت،
وخوف من التعبري عن امل�شاعر ،و�شعور بالذنب والنق�ص.
حظيت كل من املناعة النف�سية والقلق بعدد من الدرا�سات؛
�إذ �أجرى �سلمان وجاين ( )2014درا�سة بعنوان التوجه الديني
وعالقته باملناعة النف�سية لدى طلبة اجلامعة الأردنية ،وهدفت
الدرا�سة �إىل الك�شف عن املناعة النف�سية وعالقتها بالتوجه الديني
و�إىل حتديد م�ستوى التوجه الديني ،وم�ستوى املناعة النف�سية لدى
طلبة اجلامعة ،والتعرف �إىل العالقة بني املتغريين والفروق لدى
كال املتغريين ح�سب متغري اجلن�س .وقد �أظهرت النتائج ب�أن الطلبة
يتمتعون مب�ستوى عالٍ من التوجه الديني ومن املناعة النف�سية،
كما �أظهرت النتائج وجود عالقة �إيجابية قوية بني التوجه الديني
واملناعة النف�سية ،يف حني مل تظهر فروق يف العالقة بح�سب متغري
اجلن�س.
و�أجرى فريينزك ( )Ferencz, 2004درا�سة هدفت �إىل حماولة
الربط حمتويات الذكريات باخل�صائ�ص املقاومة لل�ضغوط يف
ال�شخ�صية .وقد ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س ت�شخي�ص منط احلياة،
وذلك للتحليل النف�سي الفردي لذكريات الطفولة املبكرة ،ومقابلة
مهيكلة نف�سية فردية للم�ساعدة يف حتليل ذكريات الطفولة
املبكرة ،وفح�ص جهاز املناعة النف�سية باالعتماد على تعريف
( . )Olah,2004وقد طبقت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )144من
الطلبة املتطوعني يف كلية تدريب املعلمني ،متو�سط �أعمارهم ()22
عاما )18%( ،هم من الذكور .وقد �أ�شارت النتائج �أن الذين لديهم
يف ذاكرتهم �صفات �إيجابية فقط وجد لديهم م�ستوى �أعلى يف �أبعاد
ال�سيطرة على االندفاع وتثبيط التهيج� ،أي لديهم �آليات تنظيم ذاتي
�أكرث فاعلية و�أن الذين يتذكرون �أحداث الطفولة مب�شاعر �إيجابية
و�صلوا �إىل م�ستوى �أعلى بكثري من جهاز املناعة النف�سية ،و�أنه
ميكن عموم ًا حتديد وتربير ظهور العوامل ال�شخ�صية جلهاز املناعة
النف�سي يف ذكريات الطفولة املبكرة.
�أما القلق ،فتعددت الدرا�سات التي تناولته ،بع�ضها تناول
القلق يف ظل اجلائحة كدرا�سة اوزدين واوزدين (Ozdin & Ozdin
 ),2020لتق�صي م�ستويات القلق والتنب�ؤ بالقلق واالكتئاب وقلق
ال�صحة خالل جائحة (كوفيد  )19 -يف املجتمع الرتكي ،وا�ستخدمت
الدرا�سة ا�ستبانة عرب الإنرتنت؛ �إذ طلب من امل�شاركني وهم ()343
فرداً ا�ستكمال منوذج لبياناتهم االجتماعية الدميغرافية ،ومقيا�س
للقلق وقائمة قلق ال�صحة .وقد �أ�شارت النتائج �إىل درجات عالية
ل ( )23%من العينة يف االكتئاب ،ودرجات عالية من القلق ل
( . )45%كما �أ�شارت �إىل �أن �أكرث املجموعات ت�أثراً نف�سي ًا من جائحة
(كوفيد  )19 -هم من الن�ساء والأفراد الذين يعانون من ا�ضطرابات
نف�سية �سابقة ،والأفراد الذين يعي�شون يف املناطق احل�رضية ،والذين
يعانون من مر�ض مزمن م�صاحب ،لذلك ميكن �أن تكون الأولوية
له�ؤالء يف التخطيط النف�سي يف امل�ستقبل.
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وكذلك �سعت درا�سة رو�سي و�آخرون ()Rossi et. al,2020
والتي كان الهدف منها درا�سة اخلوف والوحدة ك�أعرا�ض للقلق
واالكتئاب يف وقت (كوفيد  )19 -ودور تقدير الذات يف منع هذه
امل�شاعر ،وقد ا�ستخدم ا�ستطالع عرب الإنرتنت �شمل مقايي�س للخوف
من (كوفيد  )19 -وللوحدة ولتقدير الذات وللقلق واالكتئاب طبقت
على ( )1200فرد ،وقد �أظهرت النتائج وجود عالقة بني ك ًال من
اخلوف والوحدة وبني �أعرا�ض القلق واالكتئاب ،و�أنه ميكن التنب�ؤ
بالقلق واالكتئاب من خالل اخلوف والوحدة ،وكذلك بينت دور تقدير
الذات يف حماية �أفراد العينة من �أعرا�ض القلق واالكتئاب.
كما �سعت درا�سة كليمان و�آخرون (� )Kleiman et. al,2020إىل
تق�صي �أثر (كوفيد  )19 -على ال�صحة النف�سية يف الوقت الفعلي
النت�شار الوباء ،وطبقت الدرا�سة على ( )140طالبا جامعيا تقييم ًا
للقلق وملتغريات �أخرى يف ال�صحة النف�سية عرب االنرتنت ل�ست مرات
يومياً ،و�أ�شارت اال�ستطالعات �أن العينة �أظهرت م�ستويات عالية من
القلق ،و�شعر امل�شاركون مبزيد من القلق يف الأيام التي ازدات فيها
عدد احلاالت اجلديدة والوفيات ،والقلق ب�ش�أن (كوفيد � )19 -أدى
الزدياد ال�شعور باحلزن والقلق العام ،و�شعروا برغبة �أكرب بتعاطي
املواد للتعامل مع هذا القلق.
و�سعت درا�سة �شلهوب ( )2016للك�شف عن م�ستوى القلق
وال�صالبة ،ومعرفة العالقة بني كال املتغريين ،ومعرفة الفروق يف
كال املتغريين ،ح�سب املتغريات الدميغرافية ،وطبقت الدرا�سة على
(� )300شاب و�شابة من ال�شباب مرتادي مراكز االيواء يف دم�شق،
( )128ذكورا و ( )172من االناث ،وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س
قلق امل�ستقبل ،ومقيا�س ال�صالبة النف�سية من �إعداد (ن�رص، )2012 ،
وقد �أظهرت النتائج �أن امل�ستوى العام لقلق امل�ستقبل كان متو�سطاً،
و�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني ال�صالبة النف�سية وقلق
امل�ستقبل ،كما �أظهرت �أن ُبعد االلتزام يف مقيا�س ال�صالبة النف�سية
هو �أكرث الأبعاد ت�أثرياً يف ال�شعور بقلق امل�ستقبل ومن ثم ُبعد التحدي
والتحكم.
و�أجرى فراال وفلدنري و�آخرون ( )Frala et al. ,2010درا�سة
كان الهدف منها الك�شف عن العالقة بني ال�سيطرة املُدركة على
الأحداث املتعلقة بالقلق وبني �أعرا�ض ا�ضطراب القلق املعمم،
تكونت العينة من ( )140مراهقاً )60( ،منهم من االناث ،و ()80
من الذكور ،ترتاوح �أعمارهم ما بني ( 10و )17عاما اختريوا من
املجتمع العام ،حيث ا�ستكمل �أفراد العينة ا�ستبانة التحكم يف القلق
للأطفال ،وكذلك مقيا�س القلق واالكتئاب املنقح للأطفال .وبينت
النتائج �أن ال�سيطرة املُدركة على الأحداث املتعلقة بالقلق ارتبطت
�سلب ًا ب�أعرا�ض ا�ضطراب القلق املعمم حيث كلما كان الأفراد لديهم
�سيطرة على الأحداث املتعلقة بالقلق انخف�ضت �أعرا�ض القلق لديهم.
و�سعت درا�سة بوت�سون ومرييك ()Boston, & Merrick, 2010
�إىل الك�شف عن القلق ال�صحي بني كبار ال�سن ،و�أجريت على عينة
متاحة من البالغني الذين تزيد �أعمارهم على ( )65عاماً ،والذين
يعي�شون ب�شكل م�ستقل (ب�أوكالند ونيوزنلندا)  .وبلغ عدد امل�شاركني
( )104من الإناث و ( )41من الذكور� ،أكملوا ا�ستبانة تقرير ذاتي
يقي�س العوامل الدميغرافية ،وال�صحة البدنية والوظيفية ،وقلق
ال�صحة ،و�سلوكات ال�سالمة ،واالنتفاع الطبي .وقد �أ�شارت النتائج
�أنه مل تكن هذه املجموعة قلقة على ال�صحة دون مربر ،وكان حدوث
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قلق ال�صحة مماثل ملا هو لدى ال�سكان الأ�صغر �سناً ،و�إن امل�ستويات
املنخف�ضة عموم ًا من قلق ال�صحة بني هذه املجموعة الأكرب �سن ًا
تتحدى انت�شار ال�صورة النمطية لكبار ال�سن.
ومن خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة تبني �أنه جرى
تناول املناعة النف�سية يف �إطار حتديد م�ستواها� ،أو يف �إطار عالقتها
مع متغريات نف�سية عامة� ،إال �أنه مل جتر درا�سة هذا املتغري بعالقته
مع م�شكالت نف�سية ،وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقلق الذي تعددت
الدرا�سات التي تناولته مبفهومه العام� ،إال �أنه مل يجر تناوله ب�شكل
حمدد (القلق من اجلائحة) يف الدرا�سات العربية ،وتفردت الدرا�سة
احلالية بكونها من الدرا�سات العربية النادرة – على حد علم
الباحثة  -التي تناولت القلق يف ظل (جائحة كوفيد  ، )19 -وكذلك
ربطت بني كل من القلق واملناعة النف�سية.
كما يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة �أن كل درا�سة ركزت على
�رشيحة عمرية معينة ،فمنها من تناول �رشيحة املراهقني ،ومنها من
تناول البالغني� ،أو كبار ال�سن ،وتتفرد الدرا�سة احلالية يف تناولها
ل�رشيحة عمرية وا�سعة� ،إذ تناولت �أعمار متفاوتة من املراهقني،
والرا�شدين ،وكبار ال�سن� .أي�ض ًا تتفرد الدرا�سة احلالية يف تناولها
لعدد كبري من الأفراد� ،إذ بلغت عينة الدرا�سة احلالية ( )3184فرداً،
بينما تفاوتت العينة يف الدرا�سات ال�سابقة ما بني ()343 - 150
فرداً .وتفردت الدرا�سة احلالية �أي�ض ًا يف ا�ستخدام مقيا�س يقي�س
القلق املعمم ،وقلق ال�صحة ،والقلق من جائحة (كوفيد ، )19 -
واحلجر ال�صحي.

من م�شكالت نف�سية� ،إال �أن الأفراد قد تباينوا يف اال�ستجابة للمر�ض
ويف درجات القلق التي �أبدوها يف التعامل معه .وهذا قد ُيثري العديد
من الت�سا�ؤالت التي تتعلق ب�أ�سباب التفاوت ،والتي قد تعلل باختالف
نظام املناعة النف�سية الذي ميتلكه الفرد يف الت�صدي للجائحة،
والتي ترتبط بدورها يف اال�ستجابة الفاعلة لل�ضغط النف�سي� ،إذ كلما
توفر نظام مناعة نف�سي متكامل لدى الفرد كان الفرد مقاوم ب�شكل
�أكرب لل�ضغوط النف�سية .وبناء على ما �سبق ،كان ال بد من �إعداد
درا�سة للك�شف عن العالقة بني املناعة النف�سية ،وعالقتها بالقلق
يف ظل جائحة (كوفيد  ، )19 -وعلى درا�سة م�ستوى كال املتغريين
لدى الأفراد .وعلى ذلك ،ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن
ال�س�ؤال الآتي :هل توجد عالقة بني املناعة النف�سية والقلق يف ظل
(جائحة كورونا) ؟ ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني
�أبعاد كل من املناعة النف�سية والقلق لدى عينة من ال�سوريني داخل
�سوريا وخارجها يف ظل (جائحة كورونا) ؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :هل ميكن التنب�ؤ بالقلق تبع ًا لدرجة املناعة
النف�سية لدى عينة من ال�سوريني داخل �سوريا وخارجها؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى املناعة النف�سية و�أبعادها لدى
عينة من ال�سوريني داخل �سوريا وخارجها؟
● ●ال�س�ؤال الرابع :ما م�ستوى القلق و�أبعاده لدى لدى عينة من
ال�سوريني داخل �سوريا وخارجها؟

مشكلة الدراسة وأسئلتها

أهداف الدراسة:

ت�شكل جائحة (كوفيد  )19 -حتدي ًا كبرياً على ال�صحة النف�سية،
ملا ميثل هذا املر�ض من تهديد ل�صحة الأفراد و�صحة �أحبائهم ،ومن
ت�أثري كبري على جوانب مهمة يف حياتهم كاجلانب االجتماعي،
واالقت�صادي؛ �إذ �أدت ظروف الإغالق التي فر�ضها االنت�شار الوا�سع
لفريو�س (كورونا) امل�ستجد �إىل �شعور الأ�شخا�ص بالعزلة ،واخلوف
من امل�ستقبل يف ظل فقدان الدخل ،وخللل يف روتني احلياة اليومية
مما يجعل الأفراد عر�ضة لل�ضغوط وامل�شكالت النف�سية ،ومنها القلق.
وهذا ما ت�شري �إليه رابطة ال�صحة النف�سية الكندية( (�Canadian Men
 ، )tal Health Association, 2020التي �أ�شارت �إىل �أن القلق هو رد
فعل طبيعي لعدم اليقينية وللأ�شياء التي ميكن �أن ت�ؤذينا .وبالن�سبة
للكثريين ،ف�إن (كوفيد  )19 -ي�صنع م�ستقبل غام�ض للغاية� .إذ
يقلق النا�س ب�ش�أن �صحتهم ،و�صحة �أحبائهم ،وتنتابهم خماوف
حول �أجزاء عديدة مهمة يف حياتهم قد تت�أثر يف ظل انت�شار الوباء.
ويجعل مواجهة الفرد لهكذا جائحة �شعوره باختالل يف
ا�ستقراره النف�سي ،وت�شكل تهديداً مزمن ًا على �صحته ،يتطلب موارد
�شخ�صية ت�ساعد الفرد على التكيف والت�أقلم مع الظروف ال�ضاغطة
املتوا�صلة التي يحدثها ا�ستمرار خطر وباء (كوفيد  . )19 -وكما
كانت املناعة اجل�سدية حاجة �أ�سا�سية ملقاومة عدوى الوباء كانت
�أي�ض ًا املناعة النف�سية حاجة مهمة حلماية النف�س من الوقوع �ضحية
القلق ،وامل�شاعر ال�سلبية التي قد يختربها ب�سبب طبيعة املر�ض،
واخللل الذي ي�سببه يف بيئته.
وعلى الرغم من كون اجلائحة قد �أثرت ب�شكل عام على
املجتمعات ،وكذلك االفرتا�ضات التي و�ضعت على ما يخلفه املر�ض

�سعت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
● ●الك�شف عن العالقة بني املناعة النف�سية والقلق و�أبعاد كل
منهما لدى لدى عينة من ال�سوريني داخل �سوريا وخارجها.
● ●الك�شف عن �إمكانية التنب�ؤ بالقلق تبع ًا لدرجة املناعة
النف�سية لدى عينة من ال�سوريني داخل �سوريا وخارجها.
● ●الك�شف عن م�ستوى املناعة النف�سية و�أبعادها لدى عينة
من ال�سوريني داخل �سوريا وخارجها.
● ●الك�شف عن م�ستوى القلق و�أبعاده لدى عينة من ال�سوريني
داخل �سوريا وخارجها.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف اجلانبني الآتيني:
Ú Úالأهمية النظرية:
تربز الأهمية النظرية للدرا�سة احلالية من كونها تهتم
باجلوانب النف�سية يف ظل جائحة عاملية حديثة ،ما يجعلها من
الدرا�سات الأوىل التي تناولت هذه اجلوانب يف �إطار ت�أكيد عاملي
على �أهمية ال�صحة النف�سية يف املرحلة احلالية .كذلك تواكب هذه
الدرا�سة التوجهات املعا�رصة التي تهتم مبفهوم املناعة ،وخا�صة
لكون هذا املفهوم عامل وقائي مهم يف مواجهة القلق.
Ú Úالأهمية التطبيقية:
تكمن الأهمية التطبيقية للدرا�سة احلالية بكونها قد توفر
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املناعة النفسية وعالقتها بالقلق في ظل جائحة كورونا
لدى عينة من السوريني داخل سوريا وخارجها

نتائجها �أ�سا�س ًا ميكن اال�ستناد عليه يف بناء برامج تدخل نف�سية
للأفراد املت�رضرين من (فريو�س كورونا) امل�ستجد .بالإ�ضافة
لأهمية ال�صحة النف�سية يف املناعة اجل�سدية للفرد مما يجعل
االهتمام بال�صحة النف�سية عام ًال مهما يجب مراعاته يف مقاومة
هكذا وباء .كما �أن هذه الدرا�سة تتناول عينة وا�سعة حتتوي على
فئات خمتلفة ،مما يرفع من �إمكانية تعميم نتائجها على املجتمع.
وتوفر هذه الدرا�سة �أي�ض ًا مقيا�س للقلق  -من �إعداد الباحثة -
خا�ص بالقلق من مر�ض (كوفيد  ، )19 -مما ي�شكل �إثراء للمقايي�س
النف�سية التي ميكن اال�ستفادة منها يف املرحلة احلالية.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
◄◄ املناعة النف�سية“ :Psychological Immune :هي
وحدة متعددة الأبعاد لكنها متكاملة ملوارد املرونة ال�شخ�صية �أو
القدرات التكيفية ،والتي ُتقدم مناعة �ضد الأذى �أو ال�ضغط.وتت�ضمن
ما ُيعرف ب�أج�سام نف�سية م�ضادة وهي (التفكري الإيجابي ،ح�س
ال�سيطرة ،ح�س التما�سك ،مفهوم الذات الإبداعي ،ح�س النمو الذاتي،
التوجه نحو التحديات ،القدرة على الر�صد االجتماعي ،القدرة على
حل امل�شكالت ،فاعلية الذات ،ح�شد املوارد ،القدرة على التزامن مع
تغيريات البيئة ،التحكم يف االندفاعية ،التحكم العاطفي ،التحكم
يف التهيج) ” (. )Olah, 2009: 1و ُتعرف املناعة النف�سية �إجرائياً:
هي الدرجة التي يح�صل عليها الأفراد على مقيا�س املناعة النف�سية
املطبق يف هذه الدرا�سة.
◄◄القلق “ :Anxietyهو حالة من اخلوف الغام�ض ال�شديد
الذي ميتلك االن�سان ،وي�سبب له الكثري من الكدر وال�ضيق والأمل،
والقلق يعني االنزعاج ،وال�شخ�ص القلق الذي يتوقع ال�رش دائم ًا
ويبدو مت�شائماً ،ومتوتر الأع�صاب ،وم�ضطرباً.كما �أن ال�شخ�ص القلق
يفقد الثقة بنف�سه ،ويبدو مرتدداً عاجزاً عن البت يف الأمور ،ويفقد
القدرة على الرتكيز” عن فرويد ( ”1962فاروق)2001 :18 ،
ُ.ويعرف القلق �إجرائياً :هو الدرجة التي يح�صل عليها الأفراد على
مقيا�س القلق املطبق يف هذه الدرا�سة.
◄◄وباء (كوفيد � : )COVID - 19 Pandemic 19  -أو
(فريو�س كورونا) وهو �أزمة �صحة عاملية ،ظهرت يف �آ�سيا “مدينة
وهان ال�صينية” �آواخر عام ( ، )2019وانت�رشت يف كل العامل،
مر�ض مع ٍد ي�سببه فريو�س تاجي.معظم النا�س التي
نتجت عن
ٍ
ينتقل �إليها املر�ض تخترب �أمرا�ض ًا تنف�سية من متو�سطة �إىل خفيفة،
ويتعافون دون احلاجة �إىل عالج متخ�ص�ص� ،إال �أنه من املرجح �أن
كبار ال�سن وامل�صابون ب�أمرا�ض مزمنة يتطور املر�ض عندهم ب�شكل
خطري.ينت�رش الفريو�س يف املقام الأول من خالل قطرات اللعاب �أو
االفرازات من الأنف ،وال توجد حتى هذه اللحظة لقاحات �أو عالجات
حمددة ل (كوفيد . )19 -يف (� 12أيار  , )2020جرى الإبالغ عن
�أكرث من ( )4.23مليون حالة يف ( )187دولة و�إقليم ،مما �أدى
�إىل �أكرث من ( )289000حالة وفاة ،وتعافى �أكرث من ()1.48
مليون �شخ�ص (World Health Organization, Situation report -
. )113,2020

منهجية الدراسة واإلجراءاتها:
منهجية الدراسة:
ا�ستخدم يف هذا البحث املنهج الو�صفي االرتباطي ،وهو
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املنهج الذي يدر�س العالقة بني املتغريات� ،أو يتنب�أ بحدوث متغريات
من متغريات �أخرى وي�ستخدم يف ذلك �أ�ساليب �إح�صائية متطورة،
وي�صف هذا املنهج العالقة بني املتغريات و�صف ًا كمياً ،ويعرب عن
درجة العالقة بني املتغريات مبعامل االرتباط ،وت�صنف البحوث
االرتباطية �ضمن البحوث الو�صفية لأنها ت�صف احلالة الراهنة
«�(.أبو عالم)239 :2006 ،
جمتمع الدراسة:
يتمثل املجتمع الأ�صلي للدرا�سة يف كل ال�سوريني داخل
وخارج �سوريا.
عينة الدراسة:
و�سحبت
طبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )3123فرداُ ،
العينة بالطريقة الع�شوائية من املجتمع الأ�صلي� ،إذ جرى ت�صميم
املقيا�سني ب�شكل �إلكرتوين و�إر�سالها �إىل عينة متاحة من الأفراد.
ومل يتم التقيد ب�أن يكون املجتمع حم�صوراً؛ لأن هدف البحث كان
الو�صول �إىل �أكرب عدد متاح من الأفراد ،وهذا ما �أتاحه التطبيق
الإلكرتوين.ويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد العينة تبع ًا ملتغريات
الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع العينة بحسب متغيرات البحث المدروسة

عدد
العينة

الن�سبة
املئوية

ذكر

717

22.95%

انثى

2406

77.04%

�أقل من 18

66

2.11%

من  18و24

1319

42.23%

بني 25و34

1240

39.70%

بني  35و45

334

10.69%

بني  46و59

153

4.89%

 60وما فوق

21

0.67%

ابتدائي وما دون

12

0.38%

اعدادي وثانوي

312

9.99%

جامعي

2395

76.68%

درا�سات عليا ف�أعلى

404

12.93%

2592

82.99%

531

17%

املتغريات
اجلن�س

العمر

امل�ستوى
التعليمي

االقامة

داخل �سوريا (حلب ،دم�شق ،حماة ،حم�ص،
الالذقية ،طرطو�س ،ال�سويداء ،القام�شلي)
خارج �سوريا (تركيا� ،أملانيا ،ال�سويد،
االمارات ،ال�سعودية ،لبنان ،م�رص)
املجموع

3123

حدود الدراسة وحمدداتها:
Ú Úاحلدود الب�رشية :طبق البحث على ( )3123من ال�سوريني
داخل �سوريا وخارجها من ذكور و�إناث ،وترتاوح �أعمارهم بني (�أقل

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )37كانون األول 2021م

من  )18عاما حتى ( 60وما فوق)  ،مب�ستويات تعليمية متعددة.
Ú Úاحلدود املكانية :طبقت الدرا�سة على ال�سوريني داخل
�سوريا وخارجها.
Ú Úاحلدود الزمانية :طبقت الدرا�سة يف العام (. )2020
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :تهتم هذه الدرا�سة مبو�ضوع “العالقة
بني القلق واملناعة النف�سية يف ظل جائحة (كوفيد .” )19 -
طبق اال�ستبانة ب�شكل �إلكرتوين ب�سبب �إجراءات الإغالق
التي حالت دون التطبيق املبا�رش على العينة ،وقد �أتاح التطبيق
االلكرتوين �إىل الو�صول �إىل عدد كبري من الأفراد من مدن خمتلفة
يف �سوريا ،وكذلك الو�صول �إىل عينة من الأفراد خارج �سوريا يف
�صممت عن طريق (Google Drive
دول عدة ،و�أر�سلت الأدوات التي ُ
� )- Google Formإىل عينة متاحة من الأفراد مع مقدمة تتناول
�رشح لأهداف البحث ،وطريقة الإجابة على فقرات الأدوات ،مع
احلر�ص على تناول فئات خمتلفة ،وتداول �أداتي الدرا�سة �أي�ض ًا على
ال�صفحات وجمموعات عامة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،مما
�أتاح الو�صول �إىل عينة وا�سعة من الأفراد.

أدوات الدراسة:
مقياس جرد نظام املناعة النفسية
ا�ستخدم مقيا�س جرد نظام املناعة النف�سية باالعتماد من قبل
اواله ( ، )Olah,1996الذي يتكون من ( )80عبارة ،جرى اخت�صارها
�إىل ( )32عبارة.

ثبات املقياس:
جرى التحقق من ثبات املقيا�س بطريقتني:
Ú Úبطريقة (الفا كرونباخ)  ،حيث بلغ معامل الثبات ()0.86
 ،وبالتايل ف�إن درجة ثبات املقيا�س مقبولة.
Ú Úطريقة التجزئة الن�صفية ،وبلغ معامل ارتباط ن�صفي
املقيا�س با�ستخدام معامل (بري�سون) ( ، )0.76وهي �أي�ض ًا قيمة
ثبات مقبولة للمقيا�س.
صدق املقياس:
جرى ح�ساب �صدق املقيا�س بطريقة �صدق االت�ساق الداخلي،
وذلك بح�ساب معامالت االرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية
للمقيا�س ،وهو ما ُيعرف مبعامالت االرتباط امل�صححة.وتراوحت
معامالت االرتباط ما بني ( )0.325– 0.116با�ستثناء عبارة رقم
( ، )18والتي بلغ معامل االرتباط ( ، )0.071و ُيالحظ �أن معامالت
االرتباط مقبولة ،مما ًيعطي م�ؤ�رشا جيدا على �صدق املقيا�س.
تصحيح مقياس نظام املناعة النفسية:
Ú Úتدرجت الإجابة على كل فقرات املقيا�س على �سلم درجات
رباعي (ال تنطبق كلياً ،ال تنطبق عادة ،تنطبق �إىل حد ما ،تنطبق
متاماً) ُ ،تعطى الدرجة ( )1الختيار البديل الأول و ( )2للبديل الثاين
و ( )3للبديل الثالث و ( )4للبديل الرابع ،با�ستثناء العبارات ال�سلبية
فتتبع عك�س هذا التدريج ،وترتاوح درجاته ما بني ( )32درجة كحد
�أدنى ،و ( )128كحد �أعلى للإجابات ،و ( )80كمتو�سط فر�ضي
للمقيا�س.

أبعاد املقياس:
مقياس القلق يف ظل جائحة (كوفيد )19 -
يتكون املقيا�س من (ُ )16بعدا ً ،هي:
طّ ور مقيا�س القلق يف ظل جائحة (كوفيد  )19 -من الباحثة،
 بعد التفكري الإيجابي� :أرقام الفقرات (. )17 - 1
ويت�ألف من ( )38فقرة ،وقد طّ ور املقيا�س من خالل االطالع
 بعد ح�س ال�سيطرة� :أرقام الفقرات (. )18 - 2
على املعايري الت�شخي�صية للقلق املعمم ،وقلق ال�صحة يف الدليل
 بعد ح�س التما�سك� :أرقام الفقرات (. )19 - 3
الت�شخي�صي اخلام�س للأمرا�ض العقلية(  (�Diagnostic and Sta
)tistical Manual of Mental Disorders,5th Edition: DSM - 5
 بعد ح�س النمو الذاتي� :أرقام الفقرات (. )20 - 4
 ،واالطالع على مقيا�س ا�ضطراب القلق املعمم �سبيتزر و�آخرون
 بعد التوجه نحو التغيري والتحدي� :أرقام الفقرات (. )21 - 5
( )Spitzer et.al,2006من خالل االطالع على مذكرة تتناول
 بعد القدرة على الر�صد االجتماعي� :أرقام الفقرات ( . )22 - 6اجلوانب املتعلقة بال�صحة النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي
خالل تف�شي فريو�س (كورونا امل�ستجد  ، )2019الن�سخة � ،1.1إعداد
 بعد توجيه الهدف� :أرقام الفقرات (. )23 - 7
اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت (Inter - Agency Standing
 بعد مفهوم الذات الإبداعي� :أرقام الفقرات (. )24 - 8
. )Committee: IASC
 بعد القدرة على حل امل�شكالت� :أرقام الفقرات (. )25 - 9
أبعاد املقياس:
 بعد فعالية الذات� :أرقام الفقرات (. )26 - 10
 بعد القلق املعمم� :أرقام الفقرات (- 5 - 4 - 3 - 2 - 1
 بعد ح�شد املوارد� :أرقام الفقرات (. )27 - 11
. )12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
  بعد القدرة على االبداع االجتماعي� :أرقام الفقرات (. )28- 12
  ُبعد القلق من مر�ض (كوفيد � : )19 -أرقام الفقرات (13
 بعد القدرة على التزامن مع تغيريات البيئة� :أرقام الفقرات . )21 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 -
(. )29 - 13
 بعد قلق ال�صحة� :أرقام الفقرات (25 - 24 - 23 - 22
 بعد التحكم يف االندفاعية� :أرقام الفقرات (. )30 - 14
 . )28 - 27 - 26 بعد التحكم العاطفي� :أرقام الفقرات (. )31 - 15
 بعد القلق �إزاء احلجر ال�صحي� :أرقام الفقرات (- 30 - 29
 بعد التحكم يف التهيج� :أرقام الفقرات (. )32 - 16
. )38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31
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املناعة النفسية وعالقتها بالقلق في ظل جائحة كورونا
لدى عينة من السوريني داخل سوريا وخارجها

ثبات املقياس:
جرى التحقق من ثبات املقيا�س بطريقتني:
Ú Úطريقة (الفا كرونباخ)  ،حيث بلغ معامل الثبات ()0.88
 ،وبالتايل ف�إن درجة ثبات املقيا�س مقبولة.
Ú Úطريقة التجزئة الن�صفية ،وبلغ معامل ارتباط ن�صفي
املقيا�س با�ستخدام معامل (بري�سون) ( ، )0.87وهي �أي�ض ًا قيمة
ثبات مقبولة للمقيا�س.
صدق املقياس:
للت�أكد من �صدق املقيا�س وثباته ،ح�سب �صدق االت�ساق
الداخلي ،وذلك بح�ساب معامالت االرتباط بني درجة املفردة
والدرجة الكلية للمقيا�س ،وهو ما ُيعرف مبعامالت االرتباط
امل�صححة.وتراوحت معامالت االرتباط ما بني ()0.580– 0.208
 ،با�ستثناء عبارة رقم ( ، )38والتي بلغ معامل االرتباط ()0.067
 ،و ُيالحظ �أن معامالت االرتباط جيدة ،مما ًيعطي م�ؤ�رشاً جيداً على
�صدق املقيا�س.
تصحيح مقياس القلق يف ظل جائحة (كوفيد : )19 -
تدرجت الإجابة على كل فقرات املقيا�س على �سلم درجات
رباعي (�أبداً ،بع�ض الأيام� ،أكرث من ن�صف الأيام ،كل يوم تقريباً)
ُتعطى الدرجة ( )1الختيار البديل الأول و ( )2للبديل الثاين و ()3
للبديل الثالث و ( )4للبديل الرابع ،با�ستثناء العبارات ال�سلبية فتتبع
عك�س هذا التدريج.وترتاوح درجاته ما بني ( )38درجة كحد �أدنى،
و ( )152كحد �أعلى للإجابات ،و ( )95كمتو�سط فر�ضي للمقيا�س.

نتائج الدراسة واملناقشتها:
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول :هل توجد عالقة بني املناعة النف�سية
والقلق لدى �أفراد العينة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدم معامل االرتباط (بري�سون)
للتعرف �إىل العالقة بني املناعة النف�سية والقلق ،وظهرت النتائج
كما هي مو�ضحة يف اجلدول (: )2
جدول ()2
داللة العالقة بين أبعاد المناعة النفسية والقلق لدى أفراد العينة

�أ�سماء املتغريات

معامل م�ستوى
االرتباط الداللة

القرار

العالقة بني املناعة النف�سية والقلق

- .169

.000

دال

العالقة بني املناعة النف�سية ككل و ُبعد القلق املعمم

- .194

.000

دال

العالقة بني املناعة النف�سية ككل و ُبعد القلق من
كوفيد 19 -

- .095

.000

دال

العالقة بني املناعة النف�سية ككل و ُبعد قلق ال�صحة

- .058

.001

دال

العالقة بني املناعة النف�سية ككل و ُبعد القلق من
احلجر ال�صحي

- .114

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد التفكري االيجابي

- .271

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد ح�س ال�سيطرة

- .041

.021

دال
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معامل م�ستوى
االرتباط الداللة

القرار

العالقة بني القلق ككل و ُبعد ح�س التما�سك

- .387

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد ح�س النمو الذاتي

- .303

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد التوجه نحو التغيري

- .119

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد القدرة على الر�صد
االجتماعي

.038

.035

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد القدرة على توجيه الهدف

- .142

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد مفهوم الذات االبداعي

- .165

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد حل امل�شكالت

- .140

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد فعالية الذات

- .289

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد ح�شد املوارد

- .174

.000

دال

- .137

.000

دال

- .394

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد التحكم يف االندفاعية

- .320

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد التحكم العاطفي

- .396

.000

دال

العالقة بني القلق ككل و ُبعد التحكم العاطفي

- .322

.000

دال

�أ�سماء املتغريات

العالقة بني القلق ككل و ُبعد القدرة على االبداع
االجتماعي
العالقة بني القلق ككل و ُبعد القدرة على التزامن مع
تغيريات البيئة

�إذ يتبني وجود عالقة ارتباطية عك�سية ،وذات داللة �إح�صائية
بني املناعة النف�سية والقلق� ،أي كلما ارتفعت املناعة النف�سية
انخف�ض القلق.و ُتف�رس هذه النتيجة ب�أن املناعة النف�سية هي طبقة
حماية للعقل �أو النف�س ،والتي توفر القوة للفرد ملواجهة ال�ضغط
النف�سي واخلوف وانعدام الأمن والدونية ،وبالتايل �سيكون ارتفاعها
م�ؤدي ًا �إىل انخفا�ض ال�شعور باخلوف والقلق ،كما �أن نظام املناعة
النف�سية قد ال يعمل بفاعلية لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون من
م�شكالت تتعلق بال�صحة النف�سية ()Bhardwaj & Agrawal ,2015
 ،وبالتايل ف�إن وجود القلق وغريها من امل�شكالت النف�سية �سيعطل
نظام املناعة النف�سية لدى الفرد.وت�أتي هذه النتائج لتتفق مع
درا�سة فريينزك ( ، )Ferencz, 2004التي ت�شري �إىل �أن الأفراد الذين
لديهم م�ستوى عالٍ من املناعة النف�سية لديهم م�ستوى عال على
�أبعاد ال�سيطرة على اال�ستثارة الع�صبية والتحكم يف التهيج.وتتفق
كذلك مع درا�سة (�شلهوب ، )2016 ،التي ت�شري الرتباط عك�سي بني
قلق امل�ستقبل وال�صالبة النف�سية ،وخا�صة لكون ال�صالبة
تنطوي على موارد �شخ�صية �شبيهة بالتي ينطوي عليها
مفهوم املناعة النف�سية.
كما ا�ستخدم معامل االرتباط (بري�سون) للتعرف �إىل العالقة
بني املناعة النف�سية ،و�أبعاد القلق ،وتبني وجود عالقة ارتباطية
عك�سية وذات داللة �إح�صائية بني املناعة النف�سية و�أبعاد لقلق� ،أي
كلما ارتفعت املناعة النف�سية انخف�ض كل من القلق املعمم ،والقلق
من (كوفيد  ، )19 -وقلق ال�صحة ،والقلق من احلجر ال�صحي.ويف�رس
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ذلك باعتبار �أن ارتفاع املهارات والقدرات ال�شخ�صية ي�ؤدي بطبيعة
احلال �إىل انخفا�ض القلق عامة لدى الفرد ،وكذلك انخفا�ض قلقه
من الوباء ،وقلقه من التغيريات التي فر�ضها احلجر ال�صحي ،لكون
املهارات ال�شخ�صية املكونة لنظام املناعة النف�سية تنطوي على
حل امل�شكالت ،والت�أقلم مع التغيريات ،والقدرة على ح�شد املوارد
ملواجهة الأزمات املختلفة.
وا�ستخدم كذلك معامل االرتباط (بري�سون) للتعرف �إىل العالقة
بني القلق و�أبعاد املناعة النف�سية ،وتبني وجود عالقة ارتباطية
عك�سية وذات داللة �إح�صائية بني �أبعاد املناعة النف�سية والقلق� ،أي
كلما انخف�ض القلق ارتفع كل من التفكري الإيجابي ،وح�س ال�سيطرة،
وح�س التما�سك ،وح�س النمو الذاتي ،والتوجه نحو التغيري ،والقدرة
على الر�صد االجتماعي ،وتوجيه الهدف ،ومفهوم الذات الإبداعي،
وحل امل�شكالت ،وفعالية الذات ،وح�شد املوارد ،واالبداع االجتماعي،
والقدرة على التزامن مع تغيريات البيئة ،والتحكم يف االندفاعية،
والتحكم العاطفي ،والتحكم يف التهيج.وتف�رس الباحثة ارتباط �أبعاد
القلق باملناعة النف�سية ،ب�أن من لديه قدرة مقبولة على التفكري
الإيجابي ،والقدرة على ال�سيطرة والتما�سك ،والنمو الذاتي ،وحل
امل�شكالت ،وما �إىل ذلك من قدرات مكونة لنظام املناعة النف�سية
ال بد �أن يكون قادرا ب�شكل �أكرب على ال�سيطرة على �شعور القلق جتاه
املواقف احلياتية� ،إذ يظهر القلق عندما تكون املوارد الذاتية للفرد
غري قادرة على مواجهة املخاطر وال�صعوبات؛ لذا كان من الطبيعي
ارتباط �أبعاد املناعة النف�سية التي ميثل كل منها مورداً ذاتي ًا فعا ًال
�سلب ًا بالقلق.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل ميكن التنب�ؤ بالقلق تبعاً لدرجة
املناعة النف�سية لدى �أفراد العينة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ا�ستخدام اختبار حتليل االنحدار
اخلطي الب�سيط  ،Simple liner regression analysis testالذي يبينه
اجلدول (: )3

الجدول ()4
تحليل التباين لنموذج االنحدار البسيط لدرجات المناعة النفسية على القلق

النموذج

االنحدار

البواقي

املجموع

جمموع املربعات

87122.236

438653.810

525776.047

درجات احلرية

1

3181

3182

متو�سط املربعات

87122.236

137.898

قيمة «ف”

631.787

قيمة الداللة

.000b

يت�ضح من اجلدول (� )3أن خط االنحدار يالئم البيانات
املعطاة ،حيث بلغت قيمة الداللة ( )0.000وهي �أ�صغر من م�ستوى
الداللة ( )0.05ولذلك ف�إن النموذج املعنوي� ،أي �أن املناعة النف�سية
قادرة على التنب�ؤ مب�ستوى القلق ،وهذا ما يعترب منطقي ًا لكون املناعة
النف�سية تنطوي على نقاط ومهارات تكيفية �إيجابية جتعل من الفرد
الذي يتمتع بها قادراً على التعامل مع ال�ضغوط وال�شدائد دون �أن
ينغمر بالقلق وامل�شاعر ال�سلبية امل�صاحبة له ،وتتفق هذه الدرا�سة
مع درا�سة ( )Rossi et.al,2020التي �أ�شارت �أي�ض ًا �إىل �إمكانية التنب�ؤ
بالقلق واالكتئاب تبع ًا لدرجة تقدير الذات التي تعترب �أحد املتغريات
الإيجابية يف ال�شخ�صية.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى املناعة النف�سية لدى
�أفراد العينة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخدم االختبار االح�صائي ()t
للفروق يف العينة الواحدة لبيان م�ستوى املناعة النف�سية لدى �أفراد
العينة ومت اختيار اختبار ( )tاالح�صائي للح�صول على نتائج دقيقة
ولي�س االكتفاء فقط باملتو�سطات احل�سابية.
الجدول ()5
مستوى المناعة النفسية

املتغري

املناعة النف�سية

العدد

3182

النموذج

1

املتو�سط احل�سابي

85.29

R

.407a

املتو�سط الفر�ضي

80

R Square

.166

االنحراف املعياري

19.82

مربع االرتباط املعدل

.165

درجة احلرية

3182

قيمة (ت)

15.067

قيمة الداللة

.000

القرار

دال

الجدول ()3
االرتباط الخطي لدرجات القلق بالمناعة النفسية

يتبني من اجلدول (� )3أن املناعة النف�سية تف�رس مربع ارتباط
مقداره ( )0.165من القلق� ،أي �أن ( )16%من م�ستوى القلق لدى
�أفراد العينة �سببه املناعة النف�سية و ( )84%من م�ستوى القلق
يعزى لعوامل �أخرى مل تتم در�ستها.وبدرا�سة معنوية هذا النموذج
جند �أن:

وتبني النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )5أن م�ستوى املناعة
النف�سية لدى �أفراد العينة �أعلى من املتو�سط الفر�ضي ،مما يعني
�أن لدى �أفراد العينة درجة مقبولة من املناعة النف�سية.وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة (�سلمان وجاين ، )2014 ،ودرا�سة (مالود،
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املناعة النفسية وعالقتها بالقلق في ظل جائحة كورونا
لدى عينة من السوريني داخل سوريا وخارجها

 ، )2018ودرا�سة (ح�سون ، )2016 ،الذين �أ�شاروا �إىل م�ستويات
عالية للمناعة النف�سية على العينات الذين قاموا بقيا�سها ،و ُتف�رس
الباحثة وجود درجة جيدة من املناعة لدى �أفراد العينة بكون
املناعة النف�سية جمموعة من املوارد واال�سرتاتيجيات التي
ميكن �أن يطورها الفرد يف �إطار خو�ضه للتجارب املختلفة ،ولعل
مر بها ال�سوريون على مدى �سنوات من
ال�صعوبات والتجارب التي ّ
احلرب والظروف املتغرية التي خا�ضوها من نزوح متكرر ،وتدين
الو�ضع االقت�صادي واخلدمي واختالل الو�ضع الأمني� ،أدى على
الرغم من �صعوبته �إىل �صقل مهارات الت�أقلم لديهم ومنو قدرتهم
على التعامل مع الأزمات وحل امل�شكالت ،وال�سيطرة على املواقف
ال�ضاغطة ،وتطوير ا�سرتاتيجيات التكيف ،والقدرة على خلق م�صادر
�شخ�صية واجتماعية ملواجهة التغريات يف البيئة.كما �أن امل�ساندة

االجتماعية التي يتمتع بها املجتمع ال�سوري تلعب دوراً مهم ًا يف
رفع م�ستوى املناعة النف�سية ،وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة مالود
( )2018التي �أكدت على وجود عالقة بني امل�ساندة االجتماعية
واملناعة النف�سية ،ولعل مواجهة الأزمات ب�شكل جماعي رفع من
قدرة الفرد على مقاومة ال�ضغوط وتبني مقاربة �إيجابية مرنة
للظروف ال�صعبة.
�أما بالن�سبة مل�ستوى �أبعاد املناعة النف�سية فتم ا�ستخدام
�أي�ض ًا االختبار االح�صائي ( )tللفروق
يف العينة الواحدة لبيان م�ستوى كل بعد من الأبعاد ،فكانت
النتائج كالآتي:
الجدول ()6
يبين مستوى أبعاد المناعة النفسية لدى أفراد العينة

درجة احلرية

قيمة (ت)

قيمة الداللة

القرار

املتو�سط احل�سابي املتو�سط الفر�ضي االنحراف املعياري

الرقم

املتغري

العدد

5

.02602

3182

34.921

.000

دال

1

التفكري الإيجابي

3183

5.9086

1.53400

3182

4.137

.000

دال

2

ح�س ال�سيطرة

3183

5.1125

5

3182

17.297

.000

دال

3

ح�س التما�سك

3183

5.4634

5

1.51148

23.281

.000

دال

4

ح�س النمو الذاتي

3183

5.6139

5

1.48769

3182

.000

دال

5

التوجه نحو التغيري

3183

5.6503

5

1.48994

3182

50.695

دال

6

القدرة على الر�صد االجتماعي

3183

6.2077

5

1.34400

3182

50.695

.000

7

القدرة على توجيه الهدف

3183

5.9617

5

1.34

3182

40.48

.000

دال

8

مفهوم الذات االبداعي

3183

6.1495

5

1.33

3182

48.72

.000

دال

9

حل امل�شكالت

3183

6.2699

5

1.32

3182

54.30

.000

دال

10

فعالية الذات

3183

5.8447

5

1.29271

3173

36.812

.000

دال

11

ح�شد املوارد

3183

5.3893

5

1.65454

3182

13.273

.000

دال

12

القدرة على االبداع االجتماعي

3183

5.7424

5

1.39054

3182

30.120

.000

دال

13

القدرة على التزامن مع تغيريات البيئة

3183

4.9764

5

1.74157

3182

- 0.763

.000

دال

14

التحكم يف االندفاعية

3183

5.3594

5

1.49678

3182

13.547

.000

دال

15

التحكم العاطفي

3183

4.0151

5

1.55814

3182

- 35.663

.000

دال

16

التحكم يف التهيج

3183

4.6060

5

1.58580

3182

- 14.016

.000

دال

وتبني النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )6أن معظم �أبعاد املناعة النف�سية فوق املتو�سط �إذ متتع �أفراد العينة مب�ستوى مقبول مبعظم
�أبعاد املناعة النف�سية با�ستنثاء (القدرة على التزامن مع تغيريات البيئة ،التحكم العاطفي ،التحكم يف التهيج) كانت الدرجات �أدنى من
املتو�سط.وتف�رس الباحثة ذلك ب�أن معاي�شة ال�سوريني للأزمات املتمثلة بتبعات احلرب ملن هم داخل �سوريا ،واملتمثلة ب�صعوبات الهجرة
ملن هم خارجها� ،أدت �إىل �شعورهم بال�ضياع ،وب�أن العامل ينمو ويتجاوزهم وك�أنهم يعي�شون يف دوائر ،ب�سبب كرثة العوائق التي حالت دون
القدرة على التزامن مع تغيريات البيئة املحيطة ،وحتقيق الإجنازات التي ي�صبون �إليها.وكذلك �أثرت ال�ضغوط النف�سية التي عاي�شوها عرب
ال�سنوات املا�ضية على قدرتهم على التحكم مب�شاعرهم ال�سلبية ،وحتكمهم بالإحباط والغ�ضب ،وهذا ما قد يخلفه معاي�شة الفرد لهذا النوع
من ال�ضغوط املزمنة.نتائج ال�س�ؤال الرابع :ما م�ستوى القلق لدى �أفراد العينة؟
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ،ا�ستخدم االختبار االح�صائي ( )tللفروق يف العينة الواحدة لبيان م�ستوى القلق لدى �أفراد العينة.
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الجدول ()7
مستوى القلق لدى أفراد العينة

املتغري

القلق

العدد

3123

املتو�سط احل�سابي

70.54

املتو�سط الفر�ضي

95

االنحراف املعياري

14.68

درجة احلرية

3122

قيمة (ت)

93.061 -

قيمة الداللة

.000

القرار

دال

وتبني النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )7أن م�ستوى القلق
لدى �أفراد العينة �أقل من املتو�سط الفر�ضي ،مما يعني �أن لدى �أفراد
العينة درجة منخف�ضة من القلق.وتختلف نتيجة انخفا�ض درجات

الأفراد على مقيا�س القلق يف ظل جائحة (كوفيد  )19 -مع درا�سة
( ، )Ozdin & Ozdin,2020ودرا�سة ( )Kleiman et.al,2020اللتني
�أ�شارتا �إىل ارتفاع درجات القلق لدى الأفراد يف ظل جائحة (كوفيد
 . )19و ُتف�رس الباحثة ذلك ب�أنه من املهم مراعاة ال�سياق الثقايفاالجتماعي عند تقييم املخاوف يف مواقف معينة ،فامليل �إىل القلق
مرتبط بالثقافة ،ويختلف الأ�شخا�ص يف التعبري عن القلق ويف
املواقف التي تثري القلق لديهم (American Psychiatric Publishing
. ),2013وقد تكون �أزمة (كوفيد  19 ) -مل ت�ؤد �إىل ارتفاع القلق لدى
�أفراد العينة ب�سبب معاي�شتهم لأزمات �سابقة �أكرث حدة.كما ُتف�رس
الباحثة �أي�ض ًا تدين م�ستوى القلق لدى �أفراد العينة ب�أن اجلائحة
وعلى الرغم من انت�شارها �إال �أنها مل ُت�سفر عن كثري من ال�ضحايا كما
حدث يف ال�صني �أو �إيطاليا ،وب�إعتبار �أن اجلائحة بد�أت يف التف�شي
يف �سوريا بعد التف�شي العاملي ب�أ�شهر عدة ،مما �سمح بوقت ي�ستطيع
فيه الأفراد تكوين قاعدة من املعلومات حول املر�ض وعوامل اخلطر
املتعلقة به وطرق الوقاية منه ،مما يخفف من حدة القلق التي قد
تثريها جائحة (كوفيد  )19 -العاملية.
�أما بالن�سبة مل�ستوى �أبعاد القلق ،فقد ا�ستخدم �أي�ض ًا االختبار
االح�صائي ( )tللفروق يف العينة الواحدة لبيان م�ستوى كل بعد من
الأبعاد ،فكانت النتائج كالآتي:

الجدول ()8
مستوى القلق لدى أفراد العينة

قيمة (ت)

قيمة الداللة

القرار

املتو�سط احل�سابي املتو�سط الفر�ضي االنحراف املعياري درجة احلرية

البعد

العدد

10

6.82

3182

111.65

.00

دال

بعد القلق املعمم

3183

23.50

4.64

3182

- 80.50

.00

دال

القلق من كوفيد 19 -

3183

15.86

22.5

3182

- 112.60

.00

دال

بعد قلق �صحة

3183

10.47

17.5

3.51

3182

- 36.06

.00

دال

بعد القلق من احلجر ال�صحي

3183

21.16

25

6.00

وتبني النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )8أن م�ستوى القلق لدى
�أفراد العينة �أقل من املتو�سط الفر�ضي يف الأبعاد الثالثة املتعلقة
بالوباء وهي (بعد القلق من كوفيد  19 -وبعد قلق ال�صحة وبعد
القلق من احلجر ال�صحي)  ،وكان م�ستوى القلق لدى �أفراد العينة
�أعلى من املتو�سط الفر�ضي يف بعد القلق املعمم ما يعني �أن �أفراد
العينة كان لديهم م�ستوى مرتفع من القلق املعمم.وتف�رس الباحثة
ذلك ب�أنه على الرغم من عدم ارتفاع القلق يف الأبعاد املرتبطة
باجلائحة� ،إال �أن �أفراد العينة ال بد �أن يعاي�شوا بع�ض من القلق العام
نتيجة انت�شارها ،ملا تخلفه هذه اجلائحة من �أزمات على ال�صعيد
االجتماعي ،واالقت�صادي ،ولي�س على اجلانب ال�صحي فح�سب ،وملا
تخلقه من م�ستقبل غام�ض ،وخلل يف ا�ستقرار احلياة الطبيعة للفرد.

التوصيات:
1 .1من خالل ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة احلالية ،ميكن
تقدمي التو�صيات الآتية:
2 .2تطوير برامج ار�شادية لتنمية املناعة النف�سية ملا تبني
من عالقتها بالقلق وقدرتها على التنب�ؤ به اذ ي�ؤدي متتع الأفراد
باملناعة النف�سية �إىل الوقاية من القلق وما ينتج عنه من م�شاعر

�سلبية.
3 .3تطوير برامج �إر�شادية للتعامل مع القلق يف ظل اجلائحة
نظراً الرتفاع م�ستوى القلق املعمم املالحظ يف النتائج ونظراً
للتوجه العاملي الذي ي�ؤكد على �رضورة االهتمام بال�صحة النف�سية
يف ظل اجلائحة العاملية احلالية.
4 .4تفعيل دور الكوادر املتخ�ص�صة من �أطباء نف�سيني
ومر�شديني نف�سيني ،لتقدمي ت�شخي�صات دقيقة ،وتدخالت نف�سية
منا�سبة للأ�شخا�ص الذين قد يطوروا ا�ضطرابات نف�سية يف ظل
اجلائحة� ،أو للأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ض نف�سي �سابق وتطور
يف ظل اجلائحة.
5 .5ن�رش الوعي يف ال�صحة النف�سية يف ظل اجلائحة عرب
و�سائل االعالم املختلفة ،مثلها مثل املوا�ضيع التي تهتم بال�صحة
اجل�سدية ،مما ي�ساعد يف الك�شف املبكر عن �أي م�شكالت قد تن�ش�أ
يف ال�صحة النف�سية ،وي�ساعد �أي�ض ًا بتعلم الأفراد بع�ض الأ�ساليب
واال�سرتاتيجيات التي ت�ساعد يف ال�سيطرة على القلق الناجت عن
اجلائحة.
�6 .6إجراء درا�سات تتناول انت�شار ا�ضطرابات وم�شكالت
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