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 ملخص الدراسة

( للللدى السللليدات فلللي محافظلللة 19-)كوفيلللد  إللللى مسلللتويات فوبيلللا الكورونلللاالتعلللرف إللللى هلللدفت الدراسلللة 
سليدات تبعلًا لمتغيلرات فلي متوسلطات فوبيلا الكورونلا للدى ال هناك فروق  ت وكذلك معرفة إن كانالخليل،  

المسلللتوى االقتصلللادي، علللدد األطفلللال، العملللر، وملللن أجلللل تحقيلللق أهلللداف الدراسلللة قاملللت  :حاللللة العملللل
حيللت تللم جمللع  ،( سلليدة395هج الوصللفي التحليلللي، وتكونللت عينللة الدراسللة مللن )الباحثللة باسللتخدام المللن

، 19-تبانة إلكترونيلللة بسلللبب الظلللروف الصلللحية المصلللاحبة لفيلللروس كورونلللا كوفيلللد ردود بطريقلللة اسلللالللل
ممت مللن أجللل غللرض الدراسللة، وهللذه المقللاييس اشللتملت  واسللتخدمت الباحثللة مقللاييس أجنبيللة ُمقننللة صللُ

 ، الخوف، الهوس، وتم التحقق من صدقها وثباتها. القلقوهي: على ثلثة أبعاد 
ابي للدرجلة الكليلة جلاء مرتفعلًا، وبللت المتوسل  الحسلابي لفوبيلا ى أن المتوسل  الحسلوتوصلت الدراسة إلل

(، وجلاء ُبعلد 0.93( وبلانحراف معيلاري )3.71الكورونلا للدى عينلة ملن السليدات فلي محافظلة الخليلل )
( ثم تله ُبعد الخوف 0.99) ( وبانحراف معياري 3.87)  توس  حسابي بلتالقلق في المركز األول، بم

( وبلالمركز الثاللت جلاء ُبعلد 0.81( وبلانحراف معيلاري )3.64)  تالمركز الثاني بمتوس  حسابي بلفي  
(، كملللا توصللللت الدراسلللة إللللى وجلللود 0.98( وبلللانحراف معيلللاري )3.62الهلللوس بمتوسللل  حسلللابي بللللت )

( 40-25إحصللائية ُتعللزى إلللى متغيللر العمللر لصللالل السلليدات اللللواتي أعمللارهن بللين )فللروق ذات داللللة 
، كذلك ظهرت فلروق فلي المتوسلطات الحسلابية للدى السليدات فلي محافظلة اعام  (45)ة، وأكثر منسن

 ،الخليللل وفقللًا لمتغيللر المسللتوى االقتصللادي، حيللت ظهللرت فللروق فللي الدرجللة الكليللة وفللي جميللع األبعللاد 
السليدات الللواتي مسلتواهن االقتصللادي متوسل ، كملا ظهلرت فلروق ذات دالللة إحصللائية وكانلت لصلالل 

زاد علدد األطفلال زاد  كلملاف الخليللعزى إلى متغير عدد األطفال في األسرة لدى السيدات في محافظلة ت
، بينملللا للللم تظهلللر فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فلللي متوسلللطات فوبيلللا 19-مسلللتوى فوبيلللا الكورونلللا كوفيلللد 

 لدى السيدات في محافظة الخليل تعزى لمتغير حالة العمل. 19-نا كوفيد الكورو 
تلي توصللت إليهلا الدراسلة اقترحلت الباحثلة علدة توصليات، أهمهلا العملل عللى دعلم لنتلائج الوفي ضلوء ا

الحالللة النفسللية للسلليدات، زيللادة بللرامج التونيللة التللي مللن شللأنها التقليللل مللن مسللتوى الفوبيللا عنللد انتشللار 
 األمراض.

 
 .، الفوبيا، القلق، الخوف19-يد الكلمات المفتاحية: كورونا كوف
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Abstract 

The study aimed at discovering the levels of corona phobia (Covid-19) on women in 

Hebron governorate, as well as to find out if there were any differences in the averages of 

corona-phobia on women in the light of different variables such as the work status, 

economic level, number of children, woman's age. To achieve the aims of the study, the 

researcher used the descriptive analytical approach, the total study sample consisted of 

(395) women, the responses were collected using an electronic questionnaire due to the 

health conditions associated with Corona virus Covid-19, and the researcher used 

standardized foreign measures  were designed for the purpose of the study, and these 

measures included three dimensions, namely: Anxiety, Fear, Obsession. 

The study showed that the mean of the total results was high, and the average of corona 

phobia among a sample of women in Hebron Governorate was (3.71) with a standard 

deviation (0.93), and the anxiety dimension came in first place, with the mean of (3.87) 

and a standard deviation (0.99). Then the dimension of fear came in second place with the 

arithmetic mean of (3.64) with a standard deviation (0.81) and in the third place came the 

dimension of obsession with the mean of (3.62) and a standard deviation (0.98). The study 

also found statistically significant differences attributed to the age variable in favor of 

women whose age ranges between (25-40) years and more than (45) years. Also, 

differences appeared in the arithmetic mean averages of women in the Hebron governorate 

according to the variable of the economic level, the differences appeared in the total degree 

and in all dimensions and were in favor of economic level is average, Statistically 

significant differences also appeared due to the variable of the number of children in the 

family among women in the Hebron Governorate, where the greater the number of 

children, the  higher level of Covid-19 phobia, while there were no statistically significant 

differences in the averages of Corona Covid-19 phobia among women in Hebron 

Governorate attributed to variable work status. In light of the findings of the study, the 

researcher suggested several recommendations, the most important one is working to 

support the psychological state of women, and increasing awareness programs that would 

reduce the level of phobia when diseases spread. 

Key words: Corona Covid-19, anxiety, fear. Phobia  
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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة

 ُمّقدمة الدراسة

( حللديت االنتشللار علللى المسللتوى العللالمي، الللذي تسللبب 19-شللهد العللالم ظهللور فيللروس كورونللا )كوفيللد 

تمثلل  بالخسائر البشرية واالقتصادية، وكذلك أثر بالجانب النفسلي للفلرد، وخاصلة الشلريحة المهملة التلي

علللى أثللر هللذا  بعللم مللن االضللطرابات النفسللية نالمتزوجللات واجهللالمجتمللع الفلسللطيني نجللد أن النسللاء 

 والخوف من اإلصابة بالمرض.  ،قهري الالفيروس، كالقلق والوساوس غير 

 فقد ُذكلر بلالقرآن بقولله تعلالى: ) ،ن توهم المرض ليس بالمرض الحديت إلى أ( 2019ويشير العابدي )

 اللذي يوسلوس( 4)الخنلاس ( من شر الوسلواس 3( إله الناس )2( ملك الناس )1)الناس ب قل أعوذ بر 

( (. وأشللار الرسللول 6) النللاس، اةيللة ) ( مللن الجنللة والنللاس(( صللدق هللا العظلليم5)النللاس فللي صللدور 

وا وهلللذا ي كلللد أن التفكيلللر بلللالمرض يسلللبب محملللد )عليللله الصللللة والسللللم( بقولللله ال تتمارضلللوا فتمرضللل

 ،حقيقلة الملرض  صلبليفس ؛وأنله حتلى للو تملارض اإلنسلان واسلتمر فلي تكلرار هلذا التملارض  ،األملراض 

والشخص الذي يعاني من توهم المرض هو شخص يهلتم بصلحته اهتماملًا غيلر   ،ويسبب لنفسه المرض 

ملن و  ،وينتقلل ملن طبيلب إللى آخلر دون أن يسلتفيد شليئاً  ،سوي، فهلو يسلتيقب بالصلباح شلاعراإل باإلجهلاد 

لكن ما يثير قلق علماء اللنفس هلو انشلغال  ،رد بالقلق على صحته بالحد المعقولأن يشعر الفالطبيعي  

 ،مللع اقتناعلله بوجللود مللرض لديلله دون ظهللور دالئللل تشللير إلللى ذلللك فيلله الفللرد بصللحته انشللغااًل مبالغللاً 

حيللت أن األخصللائيين النفسللانيين بحيللرة مللن  ؟يعللاني مللن مللرض مللا فكيللف لفللرد يتمتللع بصللحة جيللدة أن

 وعرف هذا االضطراب باسم توهم المرض. ،مرهمأ
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عالمنللا أصللبل اليللوم يعللاني مللن وبللاء يسللمى الضللغوط النفسللية والتللوهم إلللى أن ( 2019عويضللة ) أشللار

ًا وفللي جميللع المرضللي، ويعللرف الضللغ  النفسللي بأنلله حالللة نفسللية وبدنيللة شللعورية تنتللاب البشللر جميعلل

ه طللر أو سللبب ُيعللرض اسللتقراره، أو وجللود يشللعر بهللا الشللخص عنللدما يحللس بوجللود خ حيللت  األعمللار،

وعليه فإن توهم المرض هو االنشغال الزائلد بملرض ملا،  ،اأُلسري والعاطفيي، أو االجتماعي، أو الماد 

ا يللل دي إللللى ملللواقعيلللة ألعراضللله الجسلللدية، الوانشلللغال الشلللخص بصلللحته بشلللكل ُمفلللرط وتفسللليراته غيلللر 

جسللدي الللدقيق ي كللد عللدم وجللود مللرض الفحللص الرغللم أن  اخطيللرً  االخللوف أو االعتقللاد أن لديلله مرضللً 

عضللوي، ودائملللًا يكلللون المتللوهم بحاللللة الشلللكوى المسللتمرة ملللن أعلللراض تظهللر فلللي الجسلللم وآالم يعتبرهلللا 

 .المتوهم بعدم خطورة حالته الصحية اقتنعصابة بمرض خطير، حتى لو لإل ام شرً 

 carl) س عللى يلد األلملاني( مصلطلل الوسلواس القهلري كمفهلوم فلي عللم اللنف2017وناقشلت البللوي )

wesphal) ال، والوسلللواس القهلللري هلللو تكلللرار األفكلللار التلللي تلللدخل عللللى السللللوك السلللوي فكلللارل فيسلللت

ذللك أن يعتقلد اإلنسلان أنله سليرتكب جريملة ملا، أملا مفهلوم  تسيء إلى صلاحبه وت ذيله، ومثلالفتعطله و 

درجة مرتفعة من الدقة والكملال، بهلدف فهو يشير إلى األفعال الطقوسية التي يقوم بها اإلنسان ب  ؛القهر

 ذلك تكرار غسل اليدين خوفًا من الجراثيم واألمراض. إزالة التوتر، ومثال

( اضللللطراب الوسللللواس القهللللري ضللللمن فئللللة االضللللطرابات االنفعاليللللة مثللللل القلللللق 2018درويلللل  ) رأىو 

هللري اس القالوسللو  ب اضللطراويحتللوي مللن االضللطرابات األخللرى، لخللوف المرضللي وغيرهللا واالكتئللاب وا

كملللا يتضلللمن ممارسلللة سللللوكيات محلللددة )قهلللري(، إال أن  ،عللللى التفكيلللر فلللي أشلللياء معينلللة )وسلللاوس(

اضللللطراب الوسللللواس القهللللري مللللا هللللو إلللللى عللللرض ظللللاهري لمخللللاوف وتهديللللدات داخليللللة مقنعللللة بهللللذا 

فلللي  أثرون بللله وحلللدهم ولكلللن يللل ثرون اللللذين يعلللانون ملللن هلللذا االضلللطراب ال يتلللاالضلللطراب، واألفلللراد 

 .أيًضا طين بهمالمحي
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اضطراب الوسواس القهري من أكثر االضطرابات النفسية جلذبًا الهتملام إلى أّن  (  2017طنينه )  أشارو 

حيللت شللهد اهتمامللًا واسللعًا مللن البللاحثين  ،البللاحثين فللي مجللال علللم الللنفس اإلكلينيكللي فللي اةونللة األخيللرة

يفات الفرنيللللة المندرجللللة تحللللت واألخصللللائيين اإلكلينيكيللللين فللللي هللللذا المجللللال، كللللذلك يعللللد أحللللد التصللللن

ويشلللمل هلللذا  ،اضلللطرابات القللللق ضلللمن تصلللنيف اللللدليل التشخيصلللي اإلحصلللائي الرابلللع للطلللب النفسلللي

إلللى  يلل دي، مللا متكللرر رغمللًا عنلله ذهللن الفللرد بشللكلاالضللطراب ظهللور صللور، أو أفكللار، أو دوافللع فللي 

ر اإلنسان ألعمال معينلة إلى تكراما ي دي ، فرد، ومحاولة إبعاد تلك األفكارارتفاع مستوى القلق لدى ال

 السلوك القهري. عنها فينتج قهريةوبصورة 

هللذا االضللطراب القهللري بحاجللة إلللى تللدخل علجللي فاعللل، كونلله يلل دي إلللى أّن ( 2017البلللوي ) بينللت 

لقهللري يشللير أن الوسللواس افقللد رأى  ؛وزيللادة فللي حجللم معاناتلله، أمللا جللرين ،انغلللق اإلنسللان علللى نفسلله

نبارة عن أفكار تطفلية تقتحم ِفكر الفرد ملن داخلله، كملا أنهلا تظهلر  الوساوستلفتين و خمإلى ظاهرتين 

ي أفعلال نمطيلة جسلمية فهل ؛وت دي إلى زيادة في توتر الفرد وقلقله، أملا األفعلال القهريلة  ،بصورة متكررة

لعظملى ملن فالغالبيلة ا ،أو عقلية، يقوم بها الفرد حتى يخلص نفسه من القلق الناجم عن تللك الوسلاوس

ين يعللانون مللن اضللطراب الوسللواس القهللري لللديهم وسللاوس وقهللر فللي آن واحللد، فللي حللين أن القليللل الللذ 

 ون أن تسبقه أفكار وسواسية.منهم يعاني من الوساوس وحده، ومن النادر أن نجد السلوك القهري د 

لق كحالة بين القالفرق  كذلكو  الفسيولوجيةالفرق بين الخوف والقلق من الناحية   (2014وضل اةسي )

هملا ملن الناحيلة ويكمن الفرق بين ،هما وحدة واحدة متلصقةحيت أشار إلى أن الخوف والقلق   ،وكسمة

تظهر عليله بعلم األعلراض مثلل: هبلوط فلي  ؛الفرد نه في  حالة حدوث الخوف لدى الفسيولوجية، إذ أ

مللا فللي حللال حللدوث ضللربات القلللب، وحللدوث ارتخللاء فللي العضلللت، أ فللي تنللاقص  ضللغ  الللدم، وكللذلك

إذ أن ضللربات القلللب تللزداد، وكللذلك ضللغ  الللدم، ويجللب التنويلله بللأن مصللدر  ،فيحللدث العكللس ؛القلللق
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بالنسللبة  اويعتبلر هللذا الصلراع غامضللً  ،فيكلون سللببه مجهللوالً  ؛أمللا فللي حاللة القلللق ،الخلوف يكللون معروفلاً 

 للفرد.

ى تللدخل علجللي فاعللل، كونلله هللذا االضللطراب القهللري بحاجللة إلللفتشللير إلللى أن ( 2017البلللوي )أمللا 

وزيللادة فلللي حجللم معاناتللله، أمللا جلللرين فقللد رأى بلللأن الوسلللواس  ،إللللى انغلللق اإلنسلللان علللى نفسللله يلل دي

نبلارة علن أفكلار تطفليلة تقلتحم ِفكلر الفلرد ملن داخلله،  فالوسلاوستلفتلين مخلقهري يشلير إللى ظلاهرتين ا

فهلي أفعلال  ؛ةرد وقلقه، أملا األفعلال القهريلوت دي إلى زيادة في توتر الف  ،كما أنها تظهر بصورة متكررة

 ،نمطيلللة جسلللمية أو عقليلللة، يقلللوم بهلللا الفلللرد حتلللى يخللللص نفسللله ملللن القللللق النلللاجم علللن تللللك الوسلللاوس

عظمى من الذين يعلانون ملن اضلطراب الوسلواس القهلري للديهم وسلاوس وقهلر فلي آن واحلد، فالغالبية ال

ومن النلادر أن نجلد السللوك القهلري دون أن تسلبقه في حين أن القليل منهم يعاني من الوساوس وحده، 

 .أفكار وسواسية

وذلللك لطبيعللة  ،( أن مللن الطبيعللي فللي عصللرنا هللذا أن تنتشللر المخللاوف2017فللي حللين يللرى محمللد )

وذلك  ،الحياة التي نعيشها، لذا فمن الملحب أن الخوف أصبل من االضطرابات النفسية األكثر انتشاراً 

إنملا يعتبلر الخلوف ملن  ،نة، وليس هلذا وحسلب لمية للصحة ألكثر من ثلثين سبتأكيد من المنظمة العا

خللوف غيللر طبيعللي مللن مواضلليع  بللين اضللطرابات القلللق األكثللر انتشللارًا فللي المجتمللع، والللذي يعبللر عللن

 وتختلف هذه المواضيع باختلف الثقافة والبيئة التي يعي  بها الفرد. ،غير مخيفة أساساً 

نفعللاالت المهمللة فللي حيللاة اإلنسللان؛ ذلللك ألنلله يعينلله ن انفعللال الخللوف مللن اال( أ2019ويللرى العابللدي )

إملا  ،ة، فلالخوف يل دي وظيفلة مهملةملا يسلاعده عللى البقلاء والحيلالى اتقاء شلر األخطلار التلي تهلدده ع

أن يدفع الفلرد إللى الهلروب ملن الخطلر، أو أن يجعلله يسللك سللوكا يبعلده علن مصلادر الضلرر والحلذر 
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الشللعور أحيانللا إلللى مرحلللة تمنعلله عللن ممارسللة الحيللاة بصللورة اعتياديللة، إذ قللد بلله هللذا  وقللد يصللل ،منلله

فلق الشخصلي واالجتملاعي لله، فيل ثر عللى يطغى الخوف على جميع جوانب حياته التي قلد تشلمل التوا

أحيانلًا   ومن ثم يصبل خوفًا مرضيًا، أما داوود يرى بأن الخوف يخلر   ،علقاته وتفاعلته مع اةخرين

ت للخلوف بصللة، لكلن عن كونه مجرد خلوف صلريل، فيتخلذ شلكل انفعلاالت أخلرى قلد تبلدو أنهلا ال تمل

الوسلللواس، و الت التلللي تتفللرع عللن الخلللوف، القلللق، أساسللها فللي الواقلللع يكللون الخللوف، وملللن هللذه االنفعللا

ص وإن هللذه االنفعللاالت كيفمللا كللان شللكلها فإنهللا تلل ثر تللأثيًر سلللبيًا علللى الشللخ ،ضللعف الثقللة بللالنفسو 

 وصحته النفسية والجسدية وتكيفه االجتماعي.

 ُمشكلة الدراسة

فلي الخلوف والقللق  تمثللت  ،، رافق هذا الفيروس اضلطرابات نفسلية19-مع ظهور فيروس كورونا كوفيد 

والوسلللواس، وأثلللرت الجائحلللة عللللى المسلللتوى االقتصلللادي، االجتملللاعي، وعللللى الصلللعيد النفسلللي ألفلللراد 

لية الرعايلللة الللللواتي يعتبلللرن أكثلللر عاط يلللة، وتقلللع عللللى علللاتقهم مسللل و المجتملللع، وبلللاألخص فئلللة النسلللاء 

حيلت  ،متوقلعال وضلوع غيلرفلت نظرهلا للبحلت فلي هلذا المملا أثلار فضلول الباحثلة ولواالهتمام باألسرة،  

شهد العالم تغييرًا جذريًا للتعامل مع هذه الجائحة بالشكل الملئم، ومشكلة الدراسة تكملن فلي علدم توقلع 

المفاجئ وال يوجلد هنلاك خبلرة سلابقة للتعاملل ملع الموضلع بالطريقلة  فراد المجتمع لهذا الحدث أو تهيئة أ

 المناسبة مما أدى إلى ظهور بعم االضطرابات النفسية على إثر هذا الفيروس كالقلق

فلللي عالمنلللا  ،19 -نلللدرة الدراسلللات التلللي ظهلللرت وتحلللدثت علللن فيلللروس كورونلللا كوفيلللد  ، كلللذلكوالخلللوف 

 الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسة. لذا استدعت يد في فلسطين العربي وبالتحد 
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 أسئلة الدراسة

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اةتية:

 السيدات في محافظة الخليل؟ عينة من ما مستوى فوبيا الكورونا لدى .1

يلللل فلللي محافظلللة الخل ملللن السللليدات هلللل تختللللف المتوسلللطات الحسلللابية لفوبيلللا الكورونلللا للللدى عينلللة  .2

 ن متغير العمر؟باختلف كل م

هلللل تختللللف المتوسلللطات الحسلللابية لفوبيلللا الكورونلللا للللدى عينلللة ملللن السللليدات فلللي محافظلللة الخليلللل  .3

 باختلف متغير المستوى االقتصادي؟

الكورونلللا للللدى عينلللة ملللن السللليدات فلللي محافظلللة الخليلللل  هلللل تختللللف المتوسلللطات الحسلللابية لفوبيلللا .4

 سرة؟باختلف متغير عدد األطفال في األ

هلللل تختللللف المتوسلللطات الحسلللابية لفوبيلللا الكورونلللا للللدى عينلللة ملللن السللليدات فلللي محافظلللة الخليلللل  .5

 ؟حالة العملباختلف متغير 

 أهداف الدراسة

( والكشلللللف علللللن 19-كوفيلللللد  مسلللللتويات فوبيلللللا الكورونلللللا ) إللللللىت الدراسلللللة الحاليلللللة إللللللى التعلللللرف هلللللدف

وكللذلك معرفللة درجللة االضللطراب النفسللي التللي لللدى السلليدات المتزوجللات فللي محافظللة الخليللل،  درجاتهللا

عللدد و تهللا عللن المقيللاس، ومعرفللة مللدى تللأثير المتغيللرات )العمللر، حصلللت عليهللا السلليدة مللن خلللل إجاب

 مستويات فوبيا الكورونا.( على ، وحالة العملالمستوى االقتصاديو العمل، و األطفال، 
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 أهمية الّدراسة

 تنبثق أهمية الدراسة بما يلي:

مللن ( 19-مللا لفوبيلا الكورونللا )كوفيلد راسلة مللن أهميلة الموضللوع اللذي تتناوللله، نظلرًا لة هللذه الد تلأتي أهميل

 لهلا ملن مسل وليةهلما تحمله عللى كا ،فئة النساء المتزوجات وباألخص    ،سلبي على نفوس الناستأثير  

خاصللة إن كانللت السلليدة تعمللل وتعللاني مللن ضلليق  ،وتعرضللها لضللغوط مسللتمرة فللي ظللل هللذه الظللروف

 .ت الوق

 : تتمثل أهمية الدراسة في:األهمية النظرية

االضطرابات النفسية أدى بدوره إلى ظهور ، و (، فيروس حديت االنتشار19-يد كون فيروس كورونا)كوف

 لدى النساء المتزوجات.

فوبيلا كورونلا للدى السليدات المتزوجلات عللى حلد عللم وللى فلي مجلال ُتعّد هذه الدراسلة ملن الدراسلات األ

 هذا المجال.الباحثة في 

بحللاث والدراسللات فللي مجللال فوبيللا تللدفع هللذه الدراسللة البللاحثين والمتخصصللين إلللى إجللراء المزيللد مللن األ

 (.19-كورونا)كوفيد 

 : تتمثل أهمية الدراسة في:األهمية التطبيقية

الخوف، و )القلق، بأبعادها كورونا المية تكشف في مجملها عن فوبيا الباحثة قامت بتقنين مقاييس ع  أنّ 

 الوساوس(.و 

كورونلا للدى السليدات واقع فوبيا  إلىتخدامها مستقبًل، وكذلك ت شر توفر هذه الدراسة مقاييس يمكن اس

 مع الفلسطيني.في المجت

الخرو  بنتائج تساعد في إيجاد ُطرق لخفم مستوى االضلطراب النفسلي الُمصلاحب لإلصلابة بفيلروس 

 (.19-)كوفيد  كورونا



 

9 

 

 ُحدود الدراسة

 كورونلادود الموضلونية التلي تحلددت بموضلوعها فلي معرفلة مسلتويات فوبيلا اسة على الحلاقتصرت الدر 

 ت لللدى السليدات فللي محافظللة الخليلل، والحللدود البشللرية التلي تكونللت مللن عينلة مللن السلليدا (19-)كوفيلد 

 يلل، والحلدود فقد تم إجلراء الدراسلة فلي أرجلاء محافظلة الخل ،( سيدة، والحدود المكانية400وبلت قوامها )

 م.2021-2020ام لل عالزمانية خ

 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها

الللذعر المرتبطللة و القلللق، و ( أن الفوبيللا: مجموعللة خاصللة مللن حللاالت الرعللب، 2011يللرى بيللل ): الفوبيللا

 .تجارب ومواقف محددةأو أماكن، أو بأشياء، 

 القلق والتوتر.ب لصاحبها عقلني تسبالحالة من الخوف غير بأنها : إجرائياً  وتّعِرف الباحثة الفوبيا

ويسلبب للله كثيللرًا  ،الللذي يمتللك اإلنسللان ،ُيّعِرفلله )فرويلد( بأنلله: حالللة ملن الخللوف الغلامم الشللديد : القللق

 من األذى والضيق واأللم.

( بأنه شعور عام غامم غيلر سلار بلالتوجس والخلوف والتلوتر مصلحوب علادة 2015ويعرفه عكاشة )

ي ويللأتي فللي نوبللات متكللررة دة نشللاط الجهللاز العصللبي اللللإراد بعم اإلحساسللات الجسللمية خاصللة زيللابلل

 مثل الشعور بضيق في التنفس، أو الشعور بالصداع.

 نعليهللا السلليدة مللن خلللل إجابتهللا عللالدرجللة المرتفعللة التللي تحصللل بأنلله : إجرائيللاً  وُتّعرفلله الباحثللة القلللق

 الباحثة. الذي أعدتهفقرات القلق المعتمد 

 التيالفيروسات زمرة واسعة من ( بأنه WHO, 2020منظمة الصحة العالمية ) هتيروس كورونا: عرفف

كللن أن تتسللبب فللي مجموعللة مللن االعللتلالت فللي البشللر، تتللراوح مللا بللين نزلللة البللرد يمتشللمل فيروسللات 
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يسللببه فيللروس  ،هللو مللرض معللد   19-ومللرض كوفيللد  ،الحللادة الوخيمللةالعاديللة وبللين المتلزمللة التنفسللية 

وجللود هلذا الفيللروس والملرض قبلل اندالعلله فلي مدينللة خيللرًا، وللم يكللن هنلاك أي عللم بكورونلا المكتشلف أ

 .2019يوهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 
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 الفصل الثاني 

 النظري والدراسات السابقة  راإلطا
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 الفصل الثاني

فوبيلا معرفلة مسلتوى  مفهلوم األساسلي للدراسلة الحاليلة، اللذي يتمثلل فليتناول الباحثة في هلذا الفصلل الت

 كورونا لدى السيدات في الخليل، كذلك النظريات.

 اإلطار النظري 

فيلروس كورونللا جائحللة عالميلة مللدمرة لكثيللر ملن شللروط الحيللاة المألوفللة ( إلللى أن 2120)العنللين ت ِأشلار 

قويلة ففضًل عن تدانياته االقتصلادية واالجتمانيلة والخدماتيلة فهلو يوللد للدى اإلنسلان شلحنات انفعاليلة 

وقلد يصعب التحكم بها، تتوللد عنهلا فلي الغاللب الخلوف الزائلد والقللق الحلاد واضلطرابات النلوم والملزا . 

وس كورونلللا بلللدوره إللللى إجبلللار النلللاس عللللى االلتلللزام بقيلللود عديلللدة لحمايلللة أنفسلللهم وأسلللرهم ملللن أدى فيلللر 

وعلللدم الخلللرو  إال  المللرض فأصلللبل علللى كلللل فلللرد مسلل ولية اتبلللاع إجلللراءات الوقايللة كالبقلللاء فلللي المنللزل

 للضرورة القصوى، وبالتالي سي دي إللى ظهلور عواقلب تل ثر عللى سللمتهم الن يلة مثلل القللق واإلحبلاط

 والملل.

إن مستوى معين من القلق يعمل كإجراء وقائي من خلل تشجيع الناس على   (Mathew,2020)  أورد 

ملللة، وعنلللد حلللدوث زيلللادة فلللي اتبلللاع البروتوكلللول الصلللحي الموصلللي بللله ملللن قبلللل مستشلللاري الصلللحة العا

كلون مستوى القلق فإنه ي دي إلى سلوك غير مبرر، ففي بعم الحلاالت عللى سلبيل المثلال يمكلن أن ي

هذا القلق منهكًا وي دي إلى أداء مكثف لسللوكيات السللمة مثلل التعقليم المفلرط وغسلل اليلدين. كملا أن 

صلللحاء مملللا يجعلهلللم مفرطلللون فلللي تفشلللي األوبئلللة يثيلللر القللللق بشلللأن ظهلللور الملللرض فلللي األشلللخا  األ

يس الجسدية االنتباه لألعراض أو حتى إساءة تفسير علمات جسدية، كذلك التفسيرات الخاطئة لألحاس

إلللى المبالغللة فللي تقللدير هيمللة التهديللد للمحفللزات  الفللرد أن تعللزز بدايللة القلللق غيللر الصللحي، حيللت يميللل 

 المتعلقة بالصحة.
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 لوسواس القهري ا

تعطلللله فمتكللررة تتلللداخل فللي السللللوك السللوي  رأفكلللا عللنتلللوهم المللرض نبلللارة  نأ (2017طنينللة ) ذكللر

بنوازع تبلدو غريبلة عنله، ويضلطر للقيلام بتصلرفات ال تجللب لله السلرور،   يشعرف  المريم ذهن    تشغلو 

تسبب الوسواس قد ال يكلون لهلا معنلى فلي ذاتهلا،  تيوهذه األفكار ال  ،وال يملك القدرة على التخلي عنها

وهللو يحمللل الهللم دون إرادة شلليئًا بالنسللبة للمللريم، وكثيللرًا مللا تكللون فللي منتهللى السللخف،  وقللد ال تعنللي

عللرف اضللطراب   وكللذلك ،لللهل يتأمللل ويفكللر وكللأن األمللر يتعلللق بالحيللاة أو المللوت بالنسللبة ويظلل ،منلله

ودون إرادة فعليلة للتفكيللر فلي أشللياء  ،( ) بأنلله انقيلاد الفللرد دون وعلي منللهIV-DSM) الوسلواس القهلري 

لتخ يف وطأة أفعال قهرية( المرة تلو األخرى في محاولة منه  وساوس( أو ممارسات سلوكية )  )  معينة

ابين باضللطراب الوسللواس القهللري يعترفللون بعمليللة االسللتحواذ، صللضللطراب أو القلللق، وكللل األفللراد الماال

اإللزام أو وال يسلللتطيعون اللللتخلص منهلللا، والشلللعور بللل ،أي تملللتلكهم أفكلللار غريبلللة تسلللتحوذ عللللى ذهلللنهم

فسلليًا واضللحًا، كمللا أنهللا وقللد تكللون األعللراض شللديدة بدرجللة كافيللة لتحللدث ألمللًا ن ،اإلجبللار علللى السلللوك

تسللللتهلك الوقللللت أو تشللللو  علللللى النظللللام المعتللللاد للفللللرد أو علللللى أدائلللله الللللوظيفي أو أنشللللطته وعلقاتلللله 

 .االجتمانية مع اةخرين

وسوست إليه نفسله ووسلوسو  :يقال ، إذ ة العربيةى معنى الوسواس في اللغإل(  2019)الوحيشي    أشارت 

وحسلللب  ،وس أو وسلللوس فهلللو االسلللم ملللن األصلللل، ؛أملللا الوسلللواس بفلللتل اللللواو ،و بكسلللر اللللواووسواسلللا

الدين الفيروز أبادي( فإن وسواس بالفتل تقال بصلوت الحللي، وهلي أيضلًا اسلم  مجد  )القاموس المحي  

حسللب تعريللف معجللم المعللاني و  ،س والوسللواسسللواللو ويضلليف القللاموس المحللي  معنللى آخللر  ،الشلليطان

والوسواس نبارة عن قلق ناتج عن  ،ريل؛ صوت الحلي وجمعه وساوس ي منالجامع هو الصوت الخف

مللن  همعنللافأمللا لغللة  ،وممللا يخطلر علللى باللله مللن شلر اضلطراب نفسللي يحللدث للمللرء ملن غلبللة السللوداء،
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 ،فاح  وتحديد ذلك يرجع إللى العلرف لى حد كثر شكه إ  اعترته الوساوس واألوهام، واصطلحًا هو من

اعتقللاد خللاطئ يلل من بلله المللرء بقللوة و وهللم، و يرجللع معنللى الوسللواس إلللى أنلله شللك ف ؛أمللا فللي علللوم الللنفس

 .بالرغم من عدم وجود أدلة عليه، ويدل على مرض عقلي

ا اإلِ  اللللنفس: أي حلللدثت بمللللا ال جلللدوى بللله وال طائلللل تحتلللله: ) وسوسلللت ويقلللال  لإلَقنلللإل َد خإل لإلقلللإل اوإل ُم َنسلللإل نإلَعلللللإل نإل وإل

َسِوُس  مإلا  .(نإلَفُسهِبِه  ُتوإل

( إللى أن الوسلواس القهلري أصلبل أحلد التصلنيفات الفرنيلة المندرجلة تحلت 2020) عبد الخلالق  أضاف

، وفللي 1994والرابللع  1987فئللة اضللطراب القلللق واسللتمر األمللر ذاتلله فللي الللدليل الثالللت الصللادر عللام 

فئللات فرنيللة، منهللا اضللطراب الوسللواس  iety disordersAnxاللدليل األخيللر تضللم اضللطرابات القلللق 

وكلللذلك األملللر فلللي اللللدليل العاشلللر للضلللطرابات  mpulsive disorderCo-Obsessiveالقهلللري 

فقد صنفت الوساوس بشكل مستقل، ويشار إلى الوساوس التي تقتحم عقل اإلنسان على أنها و   ،النفسية

سللان بللأن د المثاليللة عللن ذاتلله، ويعنللي ذلللك شللعور اإلنغيللر مقبولللة لألنللا، وغيللر منسللجمة مللع فكللرة الفللر 

غريب، وأنه خار  نطاق سيطرته عليها وتحكمه فيها، ومع ذلك فإن الفرد  تواه مضمون الوساوس أو مح

 يكون قادرًا على معرفة أن الوساوس نواتج لعقله هو، وأنها ليست مفروضة عليه من مصدر خارجي.

 القلق

حدث بسبب مواجهلة الفلرد لمثيلر يدركله عللى أنله يتضلمن عنصلر قلق يأن اللى  ( إ2017)  قندول  أشار

التهديللد، ويشللك الفللرد فللي قدرتلله علللى مواجهللة هللذا التهديللد المللدرك، والنظريللة المعرفيللة تللرى أن متللوهم 

وفلي نفلس  ،المرض ينظر لإلشارات الجسدية واألعراض على أنها أكثر خطورة مما هو عليه في الواقع

تهديلد، وتفسلر وأنه غير قادر على مواجهة هذا ال ا،نفسه عاجزً   المريم يتصور    الوقت من المحتمل أن
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النظرية المعرفية نشأة وتطور توهم المرض بإرجاعله للمعتقلدات الصلحية اللعقلنيلة التلي يتبناهلا الفلرد 

الملرض ال سيما التجارب المبكرة ملع  ،وتتكون لديه هذه االفتراضات من مجموعة مختلفة من المصادر

ار اللعقلنية في ظهور توهم المرض يرى أنصار التيار المعرفي السلوكي أننا نلمس تأثير األفك  ذلكك

 الجانب الفسيولوجي. و الجانب السلوكي، و الجانب المعرفي،  :جوانب  ةفي ثلث

األفللراد المصللابين بالوسللواس القهللري وساوسللهم تللأتي مللن عقللولهم  معظللم أن( 2017)يللرى طنينلله كللذلك

وأن األعملال القهريلة التلي  ،الحيلاةكارهم، وأنها ليست حالة قلق زائلد بشلأن مشلاكل حقيقيلة فلي ووليدة أف

يقومللون بهللا هللي أعمللال زائللدة عللن الحللد وغيللر معقولللة، وعنللدما ال يللدرك الشللخص المصللاب بالوسللواس 

يسللمى هللذا المللرض بالوسللواس القهللري المصللحوب بضللعف  ؛القهللري أن مفاهيملله وأعماللله غيللر عقلنيللة

وفلي بعلم األحيلان  ،ع ملرور الوقلت ضعف ملصيرة، وتميل أعراض الوسواس القهري إلى التراجع والالب

 من أهمها االكتئاب.واس مصاحبًا ألعراض نفسية كثيرة قد يكون هذا الوس

 مفهوم القلق

تعاريف التي تناولت مفهوم القلق منها وحالة من التوتر الشلامل اللذي ينشلأ ( أن ال2019أورده العائب )

ف أن هنللاك اتجللاهين فللي تعريلللفيلللرى  ؛سللويفىلل صللراعات الللدوافع ومحللاوالت الفلللرد للتكييللف، أمللا خلل

 :القلق

هلا الخلوف غيلر سلارة، قوامحاللة وجدانيلة   وهلو  اإلكلينيكيلةبلالبحوث  ه المهتملون  الذي يمثلل  االتجاه األول

ينطبلع هلذا ًا ملا وغالبل ،من طبيعة الموقف الذي يواجهه الشلخص مباشلرة  يالذي ليس له مبرر موضوع

علدد ملن مظلاهر االضلطراب ب علادة مصلحوبة وتكون هذه الحاللة ،الخوف على الحاضر والمستقبل معاً 

ملا  اإذ فلفهلو دافلع أو حلاجز،  ؛اللذي يمثلله المهتملون بلالبحوث التجريبيلة  االتجلاه الثلانيأما    ،في السلوك
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كتسلب مهلارة معينلة، كملا بلأن ي ب فيهلافإنه ي دي إللى تنشلي  الشلخص فلي المواقلف التلي نطالل  ؛رياستث

 أنه يدعم هذا االكتساب.

: و رسللبيلبيرج العللالم حيللت يقللولوالقلللق كسللمة كلثللوم   ،( الفللرق بللين القلللق كحالللة2019وضللل كلثللوم )

اسلتعداد ثابلت نسلبيًا للدى الفلرد رغلم أن هلذا االسلتعداد يتميلز بقلدر أكبلر ملن االسلتقرار  وسمة هكالقلق  

وإدراك العللالم بطريقللة معينللة، والدرجللة  ،لللدى األفللراد فللي تهيئللتهم اوقللً هنللاك فر كمللا أن حالللة، كعللن القلللق 

وبالتلالي هلم أكثلر  ،يتسم أصحابها بخاصلية إدراك العلالم كمهلدد لحيلاتهم  ، حيت المرتفعة في سمة القلق

بللالخوف فهللو حالللة انفعاليللة ذاتيللة يشللعر فيهللا الفللرد  ؛تعرضللًا لمواقللف الضللغ ، أمللا قلللق الحالللة د األفللرا

) Anxietyالقلللق بوصللفه حالللة: و  ،وتتغيللر فللي شللدتها مللن وقللت ةخللر ،وهللي م قتللة وسللريعة ،والتللوتر

state)  دون أن  ،هو خبرة انفعالية غير سارة ُيعاني منها الفرد عندما يشعر بخوف أو تهديد ملن شليء

ازديلاد يلة مثلل يزيولوجيستطيع تحديده تحديدًا واضحًا، وغالبًا ما تصاحب هذه الحالة بعم التغيلرات الف

 .والغثيان وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم العميق ،وارتفاع ضغ  الدم ،عدد ضربات القلب 

للقلق بالنسبة  )   ؛أما  باترسون  األلم  1990فيشير  من  أو  الراحة  عدم  من  خاصية  القلق  أن  إلى   )

 ومقره الوحيد   مصحوبة بتفريت أو تصريف حركي من خلل طريق معينة، وهو رد فعل عام للخطر،

  ةوهناك ثلث   ،وقد يكون موقفًا أو مدركًا كشيء على وشك الحدوث   هو األنا، والخطر قد يكون حقيقًيا، 

 ق: أنواع من القل

 حقيقي: ينتج من مخاطر حقيقية في العالم الخارجي.القلق ال .1

 خلقي: وهو نبارة عن خوف من الضمير، وينتج عن صراع مع األنا األعلى.األقلق ال .2
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وينطوي    ،عصابي: ناتج عن الخوف من فقد السيطرة على الدوافع الغريزية الخاصة بالهوالق  لقال .3

 ب على ذلك.ذلك على الخوف من العقاب الذي سوف يترت

والقلللق تهديللد بخطللر وإنللذار لألنللا بللأن شلليئًا ينبغللي أن ُيفعللل، وإذا لللم يكللن مللن الممكللن تجنللب القلللق أو 

وبطرق عقلنيلة  ،لم تستطع األنا التعامل مع القلق بفاعلية لمًا، وإذا فإنه يكون م  ؛التعامل معه بفاعلية

فالكبللت علللى سللبيل المثللال نتيجللة للقلللق  ،فقللد تلجللأ إلللى طللرق غيللر عقلنيللة مثللل الميكانزيمللات الدفانيللة

 وليس العكس كما وضحه فرويد.

 أن أنواع القلق تتركز في: ( إلى2014أشار اةسي )

يتوقعلله الفللرد أو يشللعر بلله أو يللراه  ،فعللل إلدراك خطللر خللارجي ةة عللن رد القلللق الموضللوعي: وهللو نبللار 

فللرد المتعلللق بالنجللاح فللي عمللل كمللا هللو الحللال فللي قلللق التلميللذ المتعلللق بالتحصلليل، أو قلللق ال ،مقللدماً 

ألن مصللدره يكللون  ؛ويسللمى بللالقلق الللواقعي، أو القلللق الصللحيل السللوي، وهللو أقللرب إلللى الخللوف ،جديللد 

 .هن اإلنسانواضل المعالم في ذ 

أسباب ال شعورية ومجهولة بدون وجود مبرر  اذ  ا،القلق الذي يكون مصدره داخليً  القلق العصابي: وهو

 .لها

 األمراض الوبائية

الوبائية    (2020) خشبة  ذكر   لألمراض  تتفشى:  أنها  بتفسيره  أو  تنتشر  التي    outbreakاألمراض 

، أو  امحليً   ا لتغطي مجتمعً   ،حو متسارع وفي آن واحد بين أعداد متزايدة من األفراد على نبسرعة كبيرة  

ومن   بلدان  مجموعة  في  أو  الواحد،  البلد  داخل  اتساعًا  أكثر  جغرافية  مناطق  أو  منطقة  إلى  تتوسع 
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فيروس   )مرض  ذلك  على  تفشEbola Virus Disease:  إبوالاألمثلة  الذي  من   ى (  دول  عدة  في 

 ص في تلك الدول. شخ ) 11.000) اة أكثر منوتسبب في وف 2016-2014غرب إفريقيا بين عام  

ب Pandemic Diseaseاألمراض الجائحة:    أما الذي  ) الوباء العالمي(،  لوتعبر عما يمكن بوصفه 

يمكن أن يصيب بلدًا بأكمله، أو عدة بلدان عبر أكثر من قارة عبر العالم، وهو الذي ينتج في األغلب  

األ وهو  مسبقًا،  مألوف  وغير  فيروس جديد  مع  عن  الذي حدث  تفشي  مر  بدء  ومع  فيروس كورونا، 

في   العالمية  الصحة  منظمة  بادرت  دولة،  من  أكثر  داخل  الصين  حدود  خار   مارس    11الفيروس 

(  Global Pandemic)    عالميةفيروس كورونا( قد تحول إلى جائحة    إلى اإلعلن عن أن )  2020

األقل إبان اإلعلن األممي  ث قارات على  بعد انتشاره في أكثر من قارتين، حيت ح  الرحال في ثل

 وهي: آسيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية.

فيروس كورونا  خشبة   وأضاف   )  أن  العالمية  ،(COV2019المستجد:  الصحة  يعتبر    ،وفق منظمة 

يتم تحديدها من قبل في العالم من فصيلة الفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز   ،سللة جديدة لم 

تي تتراوح نتائجها وحدتها بين نزالت البرد الشائعة إلى أمراض أشد خطورة مثل متلزمة  الو   ، التنفسي

كذلك  تم تفسير    .مالعال  اتضرب  تيال  (MERS-)ميرسو  (SARS  -االلتهاب التنفسية الحادة )سارز

( مكوناته n COV2019مصطلل:  تفكيك  سياق  في  على    ،(  العالمية  الصحة  منظمة  تطرحها  كما 

اةت )  COي:النحو  كورونا  لكلمة  لكلمة  Corona  ،)VIاختصار  )  اختصار   Virus)  ،Dالفيروس 

 اختصار لمصطلل فيروس كورونا المستجد.  COV n، (diseaseاختصار لكلمة فيروس )

( خشبة  المرض 2020ووضل  انتشار  آلية  بالفيروس  ،(  اإلصابة  خلل  من  حيت وذلك  يصاب   ، 

 ، طريق األشخا  اةخرين المصابين بالفيروسن  ع  nCOV-19األشخا  بعدوى فيروس كورونا  
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ي تتناثر من األنف أو  عن طريق القطيرات الصغيرة الت  آخركن للمرض أن ينتقل من شخص إلى  ويم

يعطس  عندما   الفم أو  المصاب  الشخص  واألسطل    ،يسعل  األشياء  على  القطيرات  هذه  وتتساق  

اةخر  األشخا   ُيصاب  أن  حينها  ويمكن  بالشخص،  أو  المحيطة  األشياء  لهذه  ملمستهم  عند  ون 

ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم، كما يمكن أن يصاب األشخا  إذا تنفسوا القطيرات التي    ،األسطل

من أو    تخر   سعاله  مع  المصاب  المريم   لذا زفيره  الشخص  الشخص  عن  االبتعاد  األهمية  فمن 

 بمسافة تزيد على متر واحد. 

 19-كوفيد فيروس كورونا

م اوضحت  ) نظمة  العالمية  ديسمبر  2020لصحة  ففي  كورونا،  فيروس  انتشار  آلية  لها  بيان  في   )

غير  فيروس كورونا    تم اكتشاف  الصين  وهانوي لبيع المأكوالت البحرية في    كان هناك سوق   2019

معروف من خلل استخدام عينات من مرضى االلتهاب الرئوي، حيت تم استخدام الخليا في مجرى  ال

الب عليه  الهواء  وأطلق  الجديد،  كورونا  فيروس  لعزل  نزالت  Ncov-2019شري  من  حدتها  وتتراوح   ،

التن األوس   الشرق  متلزمة  مثل  وخامة  األشد  األمراض  إلى  الشائعة  االبرد  والمتلزمة  لتنفسية  فسية 

NCOV-ويسبب فيروس كورونا المكتشف م خرًا مرض فيروس كورونا    ،الحادة )الوخيمة السارس(

تكن قد سافرت من أي من هذه المناطق، وإذا لم تكن قد خالطت أي شخص يشعر    ا لم، إذ 2019

ألشخا  غير المصابين  فإن احتماالت إصابتك بالمرض تعد قليلة حاليًا، وال يتعين على ا  ؛بالتوعك

مثل   تنفسية  طبيةبأعراض  كمامات  يستخدموا  أن  الكمامة    ،السعال،  باستخدام  المنظمة  وتوصي 

المص المرض لألشخا   بأعراض  بأغراض    ،ابين  المصابين  األشخا   رعاية  على  القائمين  وأولئك 

 مثل السعال والحمى.
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التي تتركز   19-أعراض فيروس كورونا كوفيد مجموعة من ( 0202الصحة العالمية ) وأوردت منظمة

 في:

 . ُتعد هذه األعراض األكثر شيوعاً و  اإلرهاق، والسعال الجاف،و ، الحمى 1

 .البعم  منها قد يعانيو ألم الحلق، واإلسهال، و الرشل، و احتقان األنف، و ، وأوجاع آالم 2

احتماالت إصابة المسنين واألشخا  المصابين بمشكلت طبية أساسية مثل ارتفاع ضغ    تزداد  3

 داء السكري بأمراض وخيمة. و أمراض القلب، و الدم، 

( العالمية صنفت 2020أشار زكريا ومصطفى  الصحة  منظمة  أن  إلى  كوفيد   (    19-فيروس كورونا 

سل مخلفات  من  له  لما  مستجدة،  البشر كجائحة  الصحة  على  األوبئة  بية  أخطر  بين  من  باعتباره  ية، 

الناشئة، التي عرفتها البشرية في عصر التطور التكنولوجي والعولمة ومجتمع المعرفة، حيت أضحت 

ما أدى إلى استمراره في  معروفة،  غيره من األمراض الك له  معضلة على العلم والطب في اكتشاف لقاح  

بل رحمة    وزهق  االنتشار ااألرواح  الُمصفي  بهلدول  في    ،ابة  متنامية  م كدة  إصابات  عرفت  والتي 

 فترات زمنية وجيزة، ناهيك عن تحطيم االقتصاد العالمي وعزل الدول. 

 19-التعريف بوباء فيروس كورونا كوفيد

زكريا   جائحة  (2020)ومصطفى  أورد  كو كورو   أن  على    ا،كبيرً   ا وبائيً   اخطرً   تعّد    19-فيد نا  يرتكز 

ذ  فيروس مرض  اإلنسان  يانتشار  يصيب صحة  العوام، حيت  بين  انتقالية  أعراًض   ،طبيعة    ا ويظهر 

لكنها تشترك في أعراض إيحائية مرضية محددة، يتقاسمها جميع األشخا     ،تختلف من مريم ةخر

 ال الحاد وضيق التنفس. المصابين به، كارتفاع درجة الحرارة والسع
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، لإلشارة إلى نفس العدوى، إال أن فيروسات كورونا  19-المصطلحان فيروس كورونا وكوفيد وُيستخدم  

لإلنسان أمراضًا  بعضها  يسبب  الفيروسات،  من  عائلة  الواقع  في  البعم    ،هي  يتسبب  ال  حين  في 

الحالي   الوقت  في  بالغًا  قلقًا  يثير  الذي  والفيروس  ذلك،  في  أو  COV-SARS-2يسمى  اةخر   ،

التنفسية  فيروس كورون بينه وبين    يجب عدم ، حيت  2الحادة شديدة النوع  ا المرتب  بالمتلزمة  الخل  

COV-SARS-، إذ أن فيروس  2003الذي كان الجميع متخوفًا منه عام    ،مرض فيروس السارس

هو2 كوفيد   ،  مرض  في  تسبب  كوفيد   لذلك،  19-الذي  كورونا  فيروس  وباء  جائحة    19-فإن  هو 

ر لخطورة هذا المرض، وسرعة انتقاله بين األفراد والمجتمعات والدول، كونه عالمية التصنيف، بالنظ

وفي   امصنفً  العمومية،  الصحة  على  المختلفة  انعكاساته  بفعل  والخطيرة،  المتنقلة  األوبئة  ضمن 

المخفف المنزلي  الصحي  والحجر  المركزة  الوقاية  ويتطلب  العالمي؛  الجمعي    االستقرار  للحتكاك 

ا بيئتهم  للمواطنين في  المجتمعي في  لقاء األشخا  وتقاربهم  يوفر  العامة أو أي موقع آخر  ألماكن 

 المحلية.

 الخوف االجتماعي وجائحة كورونا

أن الخوف من االضطرابات النفسية التي يعلاني منهلا البشلر، وقلد اختللف كثيلر ملن (  2020سهام )تبين

واللبعم اةخلر اعتبلره مليًل  ،اعتبره غريزة إنسلانيةي ماهية الخوف، فبعضهم علماء االجتماع والنفس ف

أمللللا الخللللوف  ،الحللللي مللللن عوامللللل المخللللاطرة والتهديللللد وهللللي حمايللللة الكللللائن  ،للللله وظيفللللة حيويللللة ،فطريللللاً 

يل ثر سللبًا عللى حيلاة األفلراد االجتمانيلة ف ؛االجتماعي الذي نحن بصدده بسلبب انتشلار جائحلة كورونلا

شخصللية واألسللرية، حيللت ي كللد علمللاء الللنفس واالجتمللاع أن األفللراد القتصللادية وعلقللاتهم الوالنفسللية وا

 ،نلللاء ملللع المجتملللع اللللذين يعيشلللون فيلللهاللللذين يسللليطر علللليهم الخلللوف يفقلللدون قلللدرتهم عللللى التفاعلللل الب

 ،ويحللاولون الهللروب مللن م ثراتلله االنفعاليللة، كللذلك نجللد أن الخللوف االجتمللاعي أصللاب الفللرد والجماعللة
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ألن إحساسله بالضلعف واللوهن هلو  ،الت كثيلرة فلي سلبيل مواجهلة هلذا الوبلاءجعل الفرد يقدم تناز ت يحي

نظلره لحللين ويعلد مللن أكثلر أسللباب االنسلحاب االجتملاعي دون التعبيللر علن وجهللة  ،الغاللب عللى تفكيللره

  .زوال التهديد 

 أسباب الخوف االجتماعي

الجتملاعي، وهلو الجتماعي أحد عناصر الخوف ا( إلى أن القلق ا2020سهام ) صالل كما بينت   أشار

اللللذين للللديهم مسللل ولية  ،يصللليب الرجلللال والنسلللاء ال سلليما البلللالغينالللذي الشللعور بلللالفزع الشلللديد، والقللللق 

 أسرية.

وهلذا القللق قللد يل دي بكثيلر مللن األحيلان إلللى تعطليلهم علن مزاولللة حيلاتهم بشلكل طبيعللي، وهلذا الخللوف 

 ويسبب الخوف االجتماعي لسببين هما: ،ن أن ي ثر في سلوك األفراد يمك

ت كلللد ذاتهللللم بفعاليلللة ونجلللاح فلللي المواقللللف  للللى القيللللام بسللللوكيات اجتمانيلللةعلللدم قلللدرتهم ع .1

 االجتمانية ذات المتطلبات القيمة والعادات والتقاليد.

، علن طريلق نقد الذات ولومها بسبب ما صاحبها من عدم الحركة خوفًا ملن فيلروس كورونلا .2

 ،وضللع الطبيعللي وعللدم الكفايللة االجتمانيللةات الحيللاة االجتمانيللة فللي الحرمانهللا مللن متطلبلل

وليس لديهم  ،وهذا يثير لديهم تجنب التفاعل مع اةخرين نتيجة التوصيات الطبية والصحية

 حل سوى االنصياع للواقع المرير الذي يعيشونه بسبب الحجر الصحي في المنزل.
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 91كوفيد مرض كورونا 

يسللببه فيللروس كورونللا  معللد  19-( أن مللرض كوفيللد WHO, 2020الميللة )بينللت منظمللة الصللحة الع

ولللم يكللن هنللاك أي علللم بوجللود هللذا الفيللروس وهللذا المللرض المسللتجدين قبللل انللدالع  ،المكتشللف ملل خراً 

 .2019الفاشية في مدينة يوهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 

وقللد يعللاني بعللم  ،، والسللعال الجللافشلليوعًا فللي الحمللى واإلرهللاق كثللراأل 19-وتمثلللت أعللراض كوفيللد 

المرضى من اةالم واألوجاع، أو احتقلان األنلف أو الرشلل، أو أللم الحللق أو اإلسلهال، وعلادة ملا تكلون 

 ،أعلراض  ةويصاب بعلم النلاس بالعلدوى دون أن تظهلر علليهم أيل ،تدريجياً  هذه األعراض خ يفة وتبدأ

، وتشتد المرض دون الحاجة إلى عل  خا  %( من 80لمرض، ويتعافى حوالي )ودون أن يشعروا با

وتلللزداد  ،19-( أشلللخا  يصلللابون بعلللدوى كوفيلللد 6)حلللدة الملللرض للللدى شلللخص واحلللد تقريبلللًا ملللن بلللين 

واألشلخا  المصلابين بمشلكلت طبيلة أساسلية مثلل ارتفلاع ضلغ  اللدم أو   ،احتماالت إصلابة المسلنين

 .أمراض القلب أو داء السكري 

إلى أن فيروسات كورونا مغلفة، وفيروسات   )Meyer, an &Christi 2020)  مايرو كريستيان    أشار

RNA  وتم  أيًضا  مجموعة واسعة من الحيوانات   طة تصيب البشر، ولكنها تصيب كبيرة أحادية الشري .

قاما بزراعة الفيروسات    حيت من قبل )تيريل وبينوي(،    6619وصف فيروس كورونا ألول مرة في عام 

العادية البرد  نزالت  مرضى  فيروس    ،من  اسم  عليها  وهناكوأطلقوا  فرنية    كورونا  فصائل  هي  أربع 

تنشأ    في  ، alpha, beta, gamma, deltaفيروسات كورونا:   ألفا وبيتا  حين أن فيروسات كورونا 

من   تنشأ  دلتا  وفيروسات  جاما  فيروسات  فإن  الخفافي ،  من  سيما  وال  الثدييات،  من  يبدو  ما  على 

 الخنازير والطيور.  
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كيلو بايت من بين األنواع الفرنية السبعة من  (    23) كيلو بايت و  (26  )   وم بين جم الجينيويتراوح ح

قد تسبب فيروسات بيتا كورونا مرضًا شديدًا ووفيات،  و مكن أن تصيب البشر،  فيروسات كورونا التي ي

 في حين أن فيروسات ألفا التاجية تسبب التهابات عديمة األعراض أو أعراض خ يفة.

 : هوتزايد توهم المرض  العوامل المساعدة على استمرار (2017ل )أورد قندو 

واحدةف   لمرة  الصحة  حول  القلق  ظهر  تزايد    ؛إذا  على  تعمل  أخرى  وميكانيزمات  آليات  هناك  فإن 

واستمرار لهذه المشكلة، فالقلق حول المسائل الصحية واألعراض نفسها من المحتمل أن ينتج عنه إثارة  

ا على وجود مرض إضافيً   ير زيادة األعراض واعتبارها دليًل عادة يسيئون تفس  ،فالمرضى  ،فسيولوجية

اعتبار التغيرات الجسدية الطبيعية مثل انتفاخ  لمعلومات المرتبطة بالمرض، ك لاالنتباه االنتقائي    جديد 

ة  المعدة بعد تناول الطعام، أو الخصائص الجسدية التي لم ينتبه إليها من قبل على أنها مهمة وخطر 

الجسدية   التغيرات  على  التركيز  إلى  يدفعه  الصحية  بالمخاوف  الفرد  فانشغال  البشرة(،  في  )كالبقع 

ما ي دي إلى وجود تحيز نحو  ،  فة التي يعيشها في الوقت الذي يفكر في الوجود الفعلي للمرض الط ي

السلوك    يهدفق، و واالنحياز الذاتي المسب   ،المعلومات التي تنسجم مع المخاوف بشأن المرض   ملحة

البدني، المجهود  )تجنب  المرضى،  و   إلى  مع  الطبية(، و االتصال  والمجاالت  الكتب  قراءة  تجنب 

المتكررو  المتكررة،    ،الفحص  الطبية  جديدة(، و واالستشارات  أعراض  لرصد  والترقب  والمراهبة  التفتي  

 .أنها أن تحافب على استمرار القلقوكل هذه السلوكيات من ش

 الرهاب

ال الدينامية    النظريات   أن  إلى  (2007صالل )أشار    حيت   ،لتي حاولت تفسير الرهاب نظريات اتتنوع 

تفسر كل أنواع الرهاب بأنها دفاعات ضد القلق الناجم عن كبت دوافع التي  )والتحليل النفسي(    النفسية

مواقف    نترى النظرية السلوكية أن الرهاب )بجميع أنواعه( هو استجابات متعلمة م  . فيمامقبولةغير  
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ب   ،حياتية أما  يتطور  اإلوأنه  )باف  شراططريقة  بخبرة  الكلسيكي  اإلجرائي،  ثم  أو  شخصية،  لوف( 

فإن أصحابه يرون أن الرهابيين يملكون تحيزات   ؛المنظور المعرفيأما   ،بملحظة آخرين مصابين به

ا المثيرات  تضخيم  بشأن  أو  معرفية  الخارجية  اعتقادهالداخلية،  لمهددة،  بسبب  تفسيراتهمأو  أن  لما    م 

واقعية أجسامهم غير  في  البيولوجية  أما    ،يحدث  الوراثية  االنظرية  بعم  أن  بالرهاب  فترى  لمصابين 

 . راثياً أو و  اً بيولوجيًا يحملون استعداد 

 النظريات المفسرة للقلق

 : ظرية التحليل النفسين

حافري أ نظري  (2016)  ورد  في  ميز  فرويد  من  أن  نوعين  بين  التحليلية  الموضوعي   القلق:ته  القلق 

الُعصابي إحيت    ،والقلق  هذايقول  عدل  ثم  الجنسية،  للرغبة  كبت  عملية  عن  ناتج  القلق  أساس    ن 

 ن جميع المخاوف المرضية في األساس هي رغبة جنسية تم كبتها.  : إقائلً  ،التفسير في نظريته الثانية

ي اللشعور على أساس علقة القلق  أن القلق ينشأ من خلل عملية كبت الرغبات الجنسية فوأضاف  

منهما رد فعل    كلأن  اعتبار    علىوأوجد العلقة بين القلق الموضوعي والعصابي    ،بالحرمان الجنسي

الُعصابيلحالة   القلق  أما  معروف،  لخطر خارجي  فعل  رد  الموضوعي  فالقلق  فعل   ؛خطر،  فهو رد 

أن القلق هو السبب  و   ،سة القلق العصابيوبأن األنا هو منشأ القلق خلل درا  ،لخطر غريزي داخلي

 الحقيقي للكبت وليس العكس.

 : السلوكيةالنظرية 

ترتب  بعملية التعلم، وفي تفسيرها إلى القلق ترجع مصدره  أن النظرية السلوكية  (  2016حافري )ذكر ال

السلوكي أن  إذ  تعلم خاطئة،  عملية  الشرطي  ي إلى  المثير  بين  االقتران  عملية  على  يركزون  والمثير ن 
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المتعلم، ويمكن تخ يضه من خلل  الطبيعي،   العصابي  السلوك  أنواع  القلق نوع من  على اعتبار أن 

 التشري  المضاد.

 

 :  لمعرفيةالنظرية ا

باعتباره عامًل حاسمًا    ،أن مفهوم حساسية القلق يضع سوء التقدير المعرفي(  2017أوردت بلحسيني )

تأويل   سوء  ي دي  حيت  القلق،  نشأة  شديدةفي  دائرة  إلى  البدنية  التأويل    ،اإلحساسات  فيها  ي دي 

لتي تشكل ب رة الخوف،  الخاطئ إلى زيادة القلق كاستجابة مخيفة الستثارة تزيد من نفس األعراض ا

خاصية ثابتة نفسيًا لدى األفراد، وتكون موجودة لديهم بنسب  له  وتمثل حساسية القلق كمفهوم معرفي  

أن قصر النفس داللة على   يعتقدون المرتفعة حساسية القلق  واألفراد ذو فدية، متفاوتة حسب الفروق الفر 

نو   ،االختناق إلى  تشير  القلب  أن سرعة ضربات  ذو أو  األفراد  يخير  بينما  قلبية،  القلق    وبة  حساسية 

 المنخفم هذه اإلحساسات باعتبارها غير سارة ولكنها غير مهددة.
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سلت دي المقارنلة ملع تصلرفات الكبلار لذي يقوم على عمليلة بأن سلوك األطفال ا  (2013حجازي )أورد  

ما ت دي الحقًا إللى شلعور الفلرد بلالنقص اللذي يحلاول تعويضله علن شعورهم بالعجز والضعف، ورب  ىإل

   (Adler)كسب حب وصداقات اةخرين، ولكنه يشعر بلالقلق إذا ملا فشلل فلي ذللك، وركلز أدللرطريق 

مفترضللًا أن الشخصللية اجتمانيللة بفطرتهللا، وأن الشللعور بللالنقص  ،علللى التللأثيرات الثقافيللة فللي السلللوك

يتوسللل  الدافعيلللة اإلنسلللانية، وأوضلللل أدللللر كلللذلك أن الشلللعور بلللالقلق ينشلللأ عنلللد شلللعور الفلللرد بلللالنقص 

 خاصة في مرحلة الطفولة. ،أو االجتماعي أو العقلي، الذي قد يصاب به ،العضوي 

األنلا و جتمانيلًا فإنله يملر بلثلث مراحلل هلي: األنلا، ( إللى أن الفلرد حتلى يتطبلع ا2013أشار حجلازي )

نكللران الللذات، وركللز علللى الخبللرة أو التجربللة اإليجابيللة التللي تجلللب األمللن والطمأنينللة للفللرد، و األعلللى، 

، إذ يقلل من قوة معيقة، غير أنها قوة والقلق عند سوليفان يعتبر قوة لها أثرها في تكوين الذات والنفسية

ويرى سلوليفان أن  عيق الفهم والحصول على المعلومات،ل من القدرة على التمييز، وتالملحظة كما تقل

التلللي تللل دي إللللى شلللعوره ، نفسلللية الطفلللل تتكلللون ملللن نظلللام خلللا  باستحسلللان الواللللدين ألعملللال الطفلللل

فإنهللا تولللد لديلله الشللعور بللالقلق، فيكتسللب الطفللل  ا األعمللال التللي ال تلقللى استحسللانهما؛باالنشللراح، أملل

للللذلك اتجاهلللًا سللللوكيًا محلللددًا يحللتفب بللله طلللوال حياتللله، وأي خبلللرة تهللدد هلللذا النظلللام واالتجلللاه فلللي نتيجللة 

دب النظلري والتربلوي أن النظريلات ترى الباحثلة ملن خللل اطلعهلا عللى األالمستقبل تل دي إللى القللق.

لتحليلية عللى المفسرة للقلق تباينت واختلفت في تفسيرها ألسباب حدوثه، حيت ركز فرويد في المدرسة ا

نه نتيجة لعقدة أوينظر أدلر للقلق على  ،ن القلق نتيجة للحرمان وكبت الرغبات الجنسية في اللشعورأ

خللرى ت النظريللة السلللوكية علللى أن القلللق كالسلللوكيات األا ركللز مللالللنقص وسللعي االنسللان لتعويضللها، بين

فكللار اللعقلنيللة ن األأيللون مصللدره عمليللة تعلللم خاطئللة وبالتللالي يمكللن تخ يضلله، وكللذلك يللرى المعرف

ن ن كلد أوسوء التقدير المعرفي والتفسير السليم للواقع ي دي باإلنسان للقلق. وعللى ضلوء ذللك ال يمكلن 
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فادة من جميع النظريات المفسرة لحدوث القلق، وتتجه الباحثة من إليع اخرى ونستطأفضل نظرية على  

فكار ساس التعلم والمعتقدات واألأي تفسر السلوك على  نحو النظرية المعرفية السلوكية والت  وجهة نظرها

رشللاد والعللل  النفسللي وقللدرتها علللى وذلللك بعللد اطلعهللا علللى العديللد مللن النتللائج الواعللدة فللي ميللدان اإل

  ساليب وفنيات قادرة على التخ يف من القلق والتحكم فيه.أم تقدي
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 الدراسات السابقة

(  إللى استقصلاء مواضليع الخلوف المختلفلة et al.,, Mertens 2020دفت دراسلة ميرتنلز ورفاقله  )هل

وتقلللديم م شلللر علللى انتشلللارها، وكلللذلك تقيللليم درجلللات  ،يقللللق النلللاس بشلللأنها بسللبب فيلللروس كورونلللا التللي

مفحوصلللًا، ملللوزعين فلللي اللللدول األوروبيلللة (  349 ) المخلللاوف ملللن الفيلللروس التلللاجي )الكورونلللا( عللللى

 Fear of theيلللاس الخلللوف ملللن فيلللروس الكورونلللا )وأمريكلللا الشلللمالية، واسلللتخدمت الدراسلللة مق

Coronavirus Questionnaireتتعللق بأبعلاد مختلفلة ملن الخلوف  ،سلئلة( اللذي يتكلون ملن ثمانيلة أ

)القلق الشخصي، وسلوكيات السلمة، واالهتمام التفضيلي(، وكذلك اشتملت أدوات الدراسة عللى سل ال 

مجموعلة ملن العواملل المتنبئلة  واشلتملت المتغيلرات ، نترنلت مفتوح، وقلد تلم توزيلع أدوات الدراسلة عبلر اإل

م، والوضلعية الصلحية )أي الصلحة الشخصلية، والمخلاطر كالقلق على الصحة، ومتابعلة وسلائل اإلعلل

وخلصلللت الدراسلللة إللللى أن أهلللم جوانلللب الخلللوف ملللن فيلللروس  ،ى األسلللرة، والسللليطرة عللللى المخلللاطر(علللل

سرة، والخوف من انهيار النظام الصحي، والقلق من تلردي )الكورونا( تكمن في الخوف على األهل واأل

على الصلحة الشخصلية، وانهيلار المنظوملة االجتمانيلة،   قوالقلالوضع االقتصادي، والذعر الجماعي،  

وكذلك الخلوف ملن  ،ن نقص األغذية، والخوف من منع السفروالخوف من الحجر الصحي، والخوف م

نها أن تتنبلأ بلالخوف مللن أكلذلك علن وجللود أربعلة متنبئلات ملن شلل وأسللفرت الدراسلة، تغييلر أنملاط الحيلاة

وهي القللق عللى الصلحة الشخصلية، ومتابعلة أخبلار وسلائل اإلعللم العاديلة حلول   ،كورونا بدرجة كبيرة

 ل التواصل االجتمانية حول الفيروس، والقلق على األهل واألسرة.الفيروس، وكذلك متابعة وسائ

استقصاء آثار الفوبيا ملن فيلروس ( إلى  ,et al,  2020Basharايوادا  )وهدفت دراسة بشار وإندا وم

الذين يدرسون في جامعة التكنولوجيا    ،كورونا والحجر على السفر على طلبة الدراسات العليا النيجيريين

طالبلللًا  191واسلللتخدم البلللاحثون الملللنهج المسلللحي الوصللفي، واشلللتملت عينلللة الدراسلللة عللللى  فللي ماليزيلللا،
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طلبللة الدراسللات العليللا، وقللام البللاحثون ببنللاء أداة للدراسللة تللم توزيعهللا عبللر اإلنترنللت لجمللع  وطالبللة مللن

كورونلا  البيانات، وأمكن للباحثين التحقق من دالالت صدقها وثباتها، وكشفت النتائج أن كًل من رهاب 

لبلة ملن ني الطوالحجر على السفر لهما تأثيرات شديدة عللى الطلبلة ملن حيلت أنهملا ي ديلان إللى أن يعلا

عيلق دافعيللة الطلبللة للللتعلم، فتولللد الوصلمة االجتمانيللة بيللنهم، تضلب  الللنفس، و  ون اليلأس والخللوف ويفقللد 

قلا ، والتفاعلل المباشلر وكلذلك أعاقلت تكلوين مجموعلات للن ،سيما أن الجائحلة قلد أعاقلت حركلة الطلبلة

كورونلا عللى قلدرة الطلبلة عللى  ن بالعجز المقترن بتأثير فيروسمع المدرسين، وهذا جعل الطلبة يشعرو 

وقلد أوصلت الدراسلة بضلرورة أن تقلدم الجامعلة خلدمات وأنشلطة ، إنجاز المهام التعليمية المطلوبلة ملنهم

التعليمية أثناء فترة الوباء لغايات التخ يف ملن وبرامج أكاديمية عبر اإلنترنت لتمكين استمرار األنشطة 

 درجات القلق واالكتئاب بين الطلبة.

تحديللد بعللم األنللواع الرئيسللية  ىإللل )(Brennen et al., 2020خللرين وآ ة بيللرينندراسللهللدفت 

التلي لوحظلت حتلى اةن، حيلت ، 19-بالمعلوملات الخاطئلة علن كوفيلد   والمصادر واالدعاءات الخاصلة

مللن المعلومللات الخاطئللة التللي تللم تصللنيفها كاذبللة أو  (225المعلومللات مللن عينللة بلللت قوامهللا )تللم جمللع 

 .باللغة اإلنجليزية الحقائق ونشرت بل مدققي مضللة من ق

٪( محرفلللة )مزيفلللة( 38قلللل )كانلللت المعلوملللات المضلللللة األ التلللالي، حيلللت  نحلللوعللللى الأسلللفرت النتلللائج 

وجلد هنلاك أمثللة عللى التزييلف العميلق فلي يعلى الرغم من القدر الكبير من القلق األخير، فل   بالكامل

تاجهلا باسلتخدام خيصلةو تلم إناللذي تلم التلعلب بله ومزيفلات ر  وبداًل ملن ذللك، يتضلمن المحتلوى   ،العينة

التواصللل مللن تفللاعلت وسللائل  (٪87)المعلومللات الخاطئللة المعللاد تكوينهللا  تمثلللبكثيللر و أدوات أبسلل  

ملن حيلت مصلادر جملع هلذه  أملا ،(٪12)محتوى المزيف فيمثل ما نسبته االجتماعي في العينة؛ أما ال

ملن السياسليين والمشلاهير  نتقلاةوالم ،ملن أعللى إللى أسلفل(ات المضلللة )شكلت المعلوملالمعلومات؛ فقد  
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ملن  (٪69)، لكنهلا تمثلل العينلةفق  من االدعلاءات فلي  (٪20) وغيرهم من الشخصيات العامة البارزة

وفللي حللين أن غالبيللة المعلومللات المضللللة علللى وسللائل  ،مشللاركة وسللائل التواصللل االجتمللاعي إجمللالي

المنشلورات توللد مشلاركة أقلل  أن معظلم هلذه ؛ فقلد بلداأشخا  علادييناءت من  تماعي جالتواصل االج

ا   ،بكثير ومع ذلك، فإن بعم األمثلة على المعلومات الخاطئة ملن األسلفل إللى القملة قلد اكتسلبت نطاقلً

المضلللة أو الكاذبلة حلول إجلراءات أو سياسلات  االدعاءات فإن  ؛والمزاعم االدعاءات ومن حيت   ،واسًعا

مثلللل منظملللة الصلللحة العالميلللة أو األملللم  ،دوليلللةالعاملللة، بملللا فلللي ذللللك الهيئلللات الحكوميلللة وال السللللطات 

 من عينتنا. (٪39)المحددة، وتظهر في  االدعاءات المتحدة، هي أكثر فئة من 

اسللتجابت منصللات وسللائل التواصللل االجتمللاعي لغالبيللة منشللورات فقللد ، واالسللتجابات ومللن حيللت الللردود 

إزالتها أو إرفاق تحذيرات اعي التي صنفها مدققو الحقائق بأنها كاذبة من خلل وسائل التواصل االجتم

ملن  %(59)عللى تلويتر، ال تلزال ، فف كبير ملن شلركة إللى أخلرى اختل كحال، هنا  ةعلى أي، و مختلفة

بواسلللطة ملللدققي الحقلللائق موجلللودة، وعللللى  العينلللةفها عللللى أنهلللا خاطئلللة فلللي المشلللاركات التلللي تلللم تصلللني

، مللن المحتللوى المصللنف %(24)وعلللى فيسللبوك، هنللاك مللا نسللبته %( 27)ك مللا نسللبته يوتيللوب، هنللا

 على أنه خاطئ وذلك بدون وجود أي علمات تحذيرية.

النفسلللي لجائحلللة فيلللروس كورونلللا) إللللى الكشلللف علللن مسلللتوى القللللق  (2020الشلللبيبية )هلللدفت دراسلللة و   

بللت العلدد الكللي للعينلة فلي اللدولتين  (، وتم إجراء الدراسة عللى سللطنة عملان والبحلرين، وقلد 19-كوفيد 

نتائج  ،  وأظهرت  (731ن مملكة البحرين )(، وم1305(، وعدد المستجيبين من السلطنة كان )2107)

أنه ال توجد فروق كبيرة ذات داللة إحصائّية بدرجة  الدراسة بالنسبة للدولتين )السلطنة ومملكة البحرين(

دخل لمنلع تفلاقم القللق والوصلول إللى داخلل األسلرة بحاجلة إللى تل وهلذا يلدل عللى أن األفلراد   ،بينهمكبيرة  

وجود قلق علال  بلين المقيملين فلي هلاتين مستويات مرضية من القلق الطبيعي، حيت بينت الدراسة عن 
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د إلللى أن قللرارات اإلغلللق وإيقللاف العمللل خلللل فتللرة الحجللر الصللحي أن ذلللك يعللو موضللحة  ،الللدولتين

حيت تلم إيقلاف مصلدر اللرزق للديهم، كلذلك حصللت النسلاء  ،علق باألسرةأثرت على الدخل المادي المت

ملللن تقلبلللات  يعلللانينهلللذه النتيجلللة إللللى أن السللليدات وتعلللزو الباحثلللة  ،عللللى نسلللبة قللللق أعللللى ملللن اللللذكور

عرض لضلغ  بشلكل أكبلر وتت ،األم التي تتحمل مس ولية أطفالها  هي  السيدةإضافة إلى كون    ،هرمونية

فقد كانت النتيجة أكثلر ملن  ؛نسبة القلق لديها، أما بالنسبة لمتغير العمرارتفاع  أدى إلى  ما  من الذكور

عي حللول مللا يللدور حللولهم مللن وذلللك يرجللع إلللى الثقافللة والللو  ،هللم أقللل قلقللًا مللن غيللرهم مللن ( سللنة40)

 فقلد بينلت  ؛ويأخذون بأهمية العلم باألمور العلمية في األحداث، وبالنسبة لمتغير العمل  ،مختلفةمشاكل  

 أكثر قلقًا من البقية. يأن الفئات التي ال تعمل هدراسة نتائج ال

لطلبلة، وتللم مسلتوى القللق االجتمللاعي للدى ا إللىهلدفت إللى التعللرف دراسللة  (2020دويفلي )كملا أجلرى 

مقيللاس القلللق االجتمللاعي مللن  كانللت ف الدراسللةاسللتخدام المللنهج الوصللفي فللي تطبيللق الدراسللة، أمللا أداة 

تكونلت وقلد جتماعي من إعداد زينب الشقير، ومقياس التوافق النفسي واال  ،(9819)إعداد سلوى جمال  

نتللائج ، وأظهللرت االجتمانيللة بجامعللة البليللدة( طالبللًا وطالبللة مللن قسللم علللم العلللوم 60عينللة الدراسللة مللن)

علقللة ارتباطيلة سللالبة  ووجلود طلبللة جلاء بدرجللة منخفضلة، مسلتوى القلللق االجتملاعي للدى الأن  الدراسلة

 فسي واالجتماعي لدى الطلبة.لقلق االجتماعي والتوافق النبين ا

تحديللد مسللتويات القلللق إلللى هللدفت دراسللة  ),Agustin, Merino 2020(واجسللتين  مورينللووأجللرى 

إيطاليلا، و  ،إسبانيا كل من منًا ( فرد 147والتوتر لدى السكان المحاصرين، وتكونت عينة الدراسة من )

واإلمللارات العربيلة المتحللدة،  ،وجنلوب إفريقيلا ،الواليلات المتحللدةو سويسلرا، و  هولنللدا،و بريطانيلا، و ألمانيلا، و 

زيللادة فللي مسللتويات  وجللود  نأداة للدراسللة، وأسللفرت النتللائج عللكلل pass-4وتللم اسللتخدام مقيللاس ، والهنللد 

 التوتر والقلق تعزى إلى متغير العمر.
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أو المشلللتبه فلللي  Covid-91( إللللى أن المرضلللى المصلللابين ب zBra, 2020) بلللراز هللدفت دراسلللة

إصابتهم قلد يعلانون ملن ردود فعلل عاط يلة وسللوكية شلديدة، مثلل الخلوف أو المللل أو الشلعور بالوحلدة 

نلت عللى شلكل اكتئلاب كاأوالقلق أو األرق، ويمكن أن تتطور مثل هذه الحاالت إلى اضطرابات، سلواء 

ارتفللاع فللي معللدالت  ئج عللناوبللات الهلللع وإجهللاد مللا بعللد الصللدمة، وأسللفرت النتللبمللا فللي ذلللك ن ،قلللق أم

دمة، خاصللللة بللللين القلللللق وأعللللراض التللللوتر، وكللللذلك االضللللطرابات النفسللللية، مثللللل إجهللللاد مللللا بعللللد الصلللل

دراسة صينية للكشف عن ملدى التلأثير النفسلي عللى أثلر جائحلة كورونلا   الممرضات واألطباء، وأجريت 

التلأثير النفسلي للديهم  ننصلف األشلخا  اللذين تملت مقلابلتهم كلا علن أن  ، وأسلفرت النتلائج19-كوفيد 

ن نسللبة القلللق لللديهم ديدة، حيللت أفللادت هللذه العينللة إلللى أمللن وبللاء كورونللا جللاء بدرجللة متوسللطة إلللى شلل

 كانت تتراوح بين درجة متوسطة إلى عالية.

التعللرف علللى مسللتوى الللوعي بجائحللة فيللروس كورونللا  ى( إللل2020)والسللعيدي  هللدفت دراسللة الظفيللري 

وبات الللتعلم بدوللة الكويللت، طلبلة ذوي صلعال( مللن 18) ىصلابة بله، وذلللك للد والوقايلة مللن اإل ،المسلتجد 

وأسلفرت النتلائج علن وجلود مسلتويات مرتفعلة ملن اللوعي  ،بقت الدراسة مقياسًا من إعداد الباحثينوقد ط

ابة فقلد أملا نسلبة الوقايلة ملن اإلصل ،%(83) للديهموالثقافة لدى عينة الدراسة، حيت بلغت نسبة الوعي 

 (.%88) بلت

إلى الكشف عن طبيعة العلقة االرتباطية بلين درجلة االنضلباط الصلحي  (2020)سرار دراسة وهدفت 

( فللردًا مللن الللذكور 30ومسللتوى القلللق لللدى مرضللى السللكري، حيللت تللم أخللذ عينللة قصللدية بلللت قوامهللا )

إللى االنضلباط الصلحي تعلزى أشارت النتائج إلى علدم وجلود فلروق ذات دالللة إحصلائية فلي ، و واإلناث 

توجلد  كلان لصلالل اإلنلاث، كلذلك ال ،روق بلين الجنسلين فلي مسلتوى القللقملا توجلد فلمتغير الجنس، بين
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فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فلللي االنضلللباط الصلللحي ودرجلللة القللللق للللدى مرضلللى السلللكري تبعلللًا لمتغيلللر 

 السن.

غيللرات ن اإلنترنللت بللبعم المتالكشللف عللن علقللة إدمللاإلللى  (2020الشللهري والعشللري )هللدفت دراسللة 

( طالبة من طالبات جامعة األميرة 1500وتكونت عينة الدراسة من )  ،لنفسية )الوحدة النفسية، والقلق(ا

قإل 20.94عاملا(، بمتوسل  عملري قلدره ) 25-18نورة بنت عبد الرحمن، تراوحت أعمارهن بين ) (، ُطبلِ

ية لراسلل، وقلد لوحدة النفسن( ومقياس اي)من إعداد الباحثت القلق ومقياس عليهن مقياس إدمان اإلنترنت 

متوسطة، كملا كشلفت الدراسلة علن وجلود فلروق  ة إدمان اإلنترنت لدى الطالبات أن درجأظهرت النتائج  

لمتغيلللرات )السلللن،  ذات دالللللة إحصلللائية فلللي متوسلللطات درجلللة إدملللان اإلنترنلللت للللدى الطالبلللات ُتعلللزى 

 ات هللي درجللة متوسللطة، وأخيللراً تضللل أن درجللة الوحللدة النفسللية والقلللق لللدى الطالبللاوالتخصللص(، كمللا 

عن وجود علقة ذات داللة إحصائية موجبة بين متوسطات إدمان اإلنترنت وبين والقلق   كشفت النتائج

 والوحدة النفسية لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. 

لتخ يلف ملن إللى اتخلاذ التلدابير اللزملة ل (,Nassir& Zahra 2019) ناصر وزهلرة دراسةكما هدفت 

( مشارك ملن كراتشلي والباكسلتان، وتلم 400وبلغت عينة الدراسة )، 19-لكوفيد وكي األثر النفسي والسل

وأسللفرت نتللائج الدراسللة ، الجللنس، ومسللتوى التعللليمو اسللتخدام اسللتبيان، حيللت اعتمللد علللى متغيللر العمللر، 

للذين تزيلد أعملارهم ارتفع مستوى الخوف لدى األفلراد اكانوا يشعرون بالقلق اليومي، كذلك (  %62)  عن

 .اعام35عن 

النفسلية والسللوكية فلي كوريلا  معرفلة االسلتجابات إللى هلدفت دراسلة فأجرى  (lee, You,2020) ليأما 

تللم توزيلع اسلتبيان بشللكل حيلت ، 19-الجنوبيلة خللل المراحلل المبكللرة ملن ملرض فيللروس كورونلا كوفيلد 



 

35 

 

ملن  (%49.9)ن و حيلت كلان المشلارك ،( مسلتجيب 973لغت عينلة الدراسلة )مجهول عبر اإلنترنت، وب

مللن المجيبللين أنلله كللان مللن الصللعب العثللور علللى  (%10.4) أفللاد و ، مللن اإلنللاث  (%50.1)الرجللال، و

ا أن أفللاد و عنللد الحاجللة،  19-يحة عللن كوفيللد المعلومللات الصللح بللأنهم لللم يحصلللوا علللى  (%28.0)أيضللً

 التهم الصحية جيدة.ح (%53.3)أن الدعم االجتماعي، و 

هدفت إلى التعلرف عللى مسلتوى القللق للدى الملرأة العامللة فلي بدراسة    (2019)مهدية  إبراهيم وبن    وقام

سللبيلبيرجر، ( أسلتاذة، كلذلك تللم تطبيلق مقيللاس القللق 50تللم إجلراء الدراسللة عللى عينللة )و قطلاع التربيلة، 

ال توجللد فللروق فللي قطللاع التربيللة مرتفللع، و مسللتوى القلللق لللدى المللرأة العاملللة  أن نتللائج الدراسللةوأظهللرت 

 ذات داللة إحصائية في مستوى القلق بين العاملت تبعًا لمتغير الحالة االجتمانية.

هللدفت إلللى الكشللف عللن نسللبة انتشللار تللوهم المللرض بللين أوسللاط طلبللة بدراسللة  (2019وازي ) كمللا قللام

الدراسة مقياس تملت واستخدمت  ،ومن جهة أخرى إلى معرفة الفروق بين الجنسين  ،التمريم من جهة

 مكونلة عينلة، وأجريلت الدراسلة عللى ترجمته وتكييفله عللى البيئلة الجزائريلة ملن قبلل الباحلت بحلري نبيلل

وعلدم  ،وجلود اضلطراب تلوهم الملرض للدى الطلبلة التملريم   نتلائج الدراسلة، وأظهرت  ( طالباً 260)من  

 والمستوى الدراسي. ق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمتغير الجنسوجود فرو 

( دراسللة هللدفت إلللى التعللرف علللى نسللبة انتشللار االضللطرابات االنفعاليللة بأبعللاده 2019أجللرى الجوارنللة )

نلة البحلت المختلفة لدى عينلة ملن الطلبلة الجلامعيين األردنيلين فلي ضلوء بعلم المتغيلرات، وتكونلت عي

ار االضلطرابات االنفعاليلة بلغلت أظهلرت نتلائج الدراسلة أن نسلبة انتشل  طالبًا وطالبلة، حيلت (  494من )

( وأن درجات الذكور أعلى ملن اإلنلاث، ووجلود فلروق ذات دالللة إحصلائية فلي االضلطرابات 14.8)%
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 االنفعاليللة ككللل، وفللي أبعللاد الوسللواس القهللري، واالكتئللاب والقلللق، تبعللًا للجللنس لصللالحا لللذكور، وفيمللا

 ن هناك فروق تبعًا للمستوى االقتصادي.يك لمف االنفعاليةيتعلق باألبعاد األخرى للضطرابات 

هلللدفت إللللى التعلللرف عللللى طبيعلللة العلقلللة بلللين سلللمات الشخصلللية بدراسلللة  (2018الشلللهري ) كلللذلك قلللام

 الوسواسللية وبللين األفكللار غيللر العقلنيللة لللدى طالبللات اإلمللام محمللد بللن سللعود اإلسلللمية، واسللتخدمت 

( طالبلة ملن طالبلات الكليلة 273تكونلت ملن )ف ؛الباحثة المنهج الوصفي في دراستها، أما عينلة الدراسلة

عبد الخلالق، ومقيلاس  الذي أعدهقياس العربي للوسواس القهري  الدراسة الم، واستخدمت  العلمية واألدبية

عدم وجود فلروق ذات دالللة ، وتوصلت الدراسة إلى إعداد الريحانيمن  األفكار العقلنية وغير عقلنية  

 فكار غير العقلنية لدى طالبات الجامعة.إحصائية بين العمر ودرجات األ

الللدم هللدفت إلللى معرفللة الفللروق بللين عينللة مللن مرضللى ارتفللاع ضللغ  بدراسللة  (2018) كريمللةوقامللت 

وقلد ، القللق كحاللة وكسلمةو ، ب اةتيلة: الغضلاألساسي وعينة من غير المرضى، في المتغيلرات البحثيلة  

مثلللة فللي كللل مللن مقيللاس الغضللب والقلللق كحالللة تللم هيللاس هللذه المتغيللرات باسللتخدام أدوات البحللت المت

 البحت المدروسة.وكسمة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين كلتا العينتين في جميع متغيرات 

هدفت إلى معرفة طبيعة التفاعل بين مستوى تقدير الذات والمصلابين ( فأجرى دراسة 2017)لياس    أما

سللللتخدام ثلللللث مقللللاييس فللللي هللللذه الدراسللللة لجمللللع بللللاألمراض المزمنللللة فللللي المواقللللف الضللللاغطة، وتللللم ا

س تقللدير الللذات كللوبر المعلومللات مللع اسللتبيان، مقيللاس القلللق سللبيلبرجر ومقيللاس االكتئللاب لبيللك، ومقيللا

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود علقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين تقلدير اللذات ومسلتوى حاللة ،  سميت 

المزمنة، كذلك علدم وجلود علقلة ارتباطيلة بلين مسلتوى تقلدير القلق لدى المرضى المصابين باألمراض 
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هنلاك فلروق ذات دالللة إحصللائية و ، لمصللابين بلاألمراض المزمنلةاللذات ومتغيلر الجلنس للدى المرضلى ا

 أيًضا. بين مستوى تقدير الذات ومتغير السن لدى المرضى المصابين باألمراض المزمنة

لتعرف على األعراض النفسية لكل من اضطرابات التأقلم، هدفت إلى ادراسة    )(2016  الزهرانيوأجرى  

( ملتحقللًا فللي إحللدى الللدورات 183) البللالت عللددهموالتمللارض لللدى عينللة مللن المجنللدين  وتللوهم المللرض 

أهمهللا أن  مللن تللم الوصللول إلللى نتللائجو  ،العسللكرية التأهيليللة، باسللتخدام اسللتبانة تتمتللع بالثبللات والصللدق

( وبلللت متوسلل  14.56( وانحللراف معيللاري )16.73أقلم بلغللت )متوسلل  درجللات أعللراض اضللطراب التلل

( وبلللت متوسلل  درجللات 16.29( وانحللراف معيللاري )50.18ض اضللطراب تللوهم المللرض )درجللات أعللرا

 .(13.51( وانحراف معياري )59.44أعراض اضطراب التمارض )

 التعقيب على الدراسات السابقة

 ي: سات السابقة اتضل ما يأتاض الدر رامن خلل استع 

من  1 النفسي  القلق  السابقة  الدراسات  جميع  تناولت  االجتماعي  .  بالقلق  وعلقته  الكورونا  انتشار 

 والحجر وردود الفعل العاط ية والسلوكية ومدى الوعي بهذا المرض. 

الدر   .2 دور  اتوصلت بعم  أهمية  إلى  المعلومات  سات  نقل  والتلفزة في  االجتماعي  التواصل  وسائل 

 المتعلقة بمرض كورونا.الصحيحة والدهيقة 

قة ارتباطية بين درجة االنضباط الصحي ومستوى القلق لدى  سات وجود علاعرضت بعم الدر   .3

 بشكل خا . وارتفاع ضغ  الدم السكري بشكل عام، ومرضى  أصحاب األمراض المزمنة

من انتشار   فوبيا مرض كورونا واألعراض النفسية والقلقسات السابقة بتناول موضوع ااتفقت بعم الدر 

سات السابقة في المنهج  اسة مع جميع الدر اتتفق الدر   كمتغيرين رئيسيين للبحت، وكذلكمرض كورونا  
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(،  2020(، )سرار،  2020، متل دراسة )دويفي،  االرتباطي  التحليلي  المنهج الوصفي  المستخدم وهو

 (. 2019(، )جي ورفقاؤه، 2016(، )الزهراني، 2019)بليخة،  

  ( 2020دراسة )الشبيبة،  ت السابقة إلى أن مستوى القلق كان مرتفعًا فيها، مثل  وبينت بعم الدراسا

 (. ,Braze (2020(، ودراسة Merino, (2020ودراسة

المستخدمة    سات السابقة، ومن حيت العينة اسة مع الدر اسة في مجتمع الدر افي حين اختلفت هذه الدر 

من طلبة    سة على عينةافية، فمنها من طبق الدر افيها، والعينة المنوي التطبيق عليها، والحدود الجغر 

كما  ،  (2020  ،دويفي، )(Bashar, et al,  2020دراسة بشار وإندا ومايوادا  )مثل  الدراسات العليا  

(، كما 2020  مثل )الظفيري والسعيدي،  ذوي صعوبات التعلممن    طبقت على عينة  دراسةأن هناك  

على  (  2018  السكري، وطبقت دراسة )كريمة،  على عينة من مرضى  (2020)سرار،    طبقت دراسة

من   الدمعينة  ضغ   ارتفاع  )مرضى  دراسة  أما  طلبة    (2019،  وازي ،  من  عينة  على  فطبقت 

طالبات اإلمام محمد بن سعود ( على عينة من  2018  التمريم، في حين طبقت دراسة ) الشهري،

 . (2019، براهيم وبن مهديةإدراسة ) سة الحالية مع عينةاوقد تشابهت عينة الدر  ،اإلسلمية

ه جاءت  الدر وقد  حيت اذه  من  وبدأت  المجال،  هذا  في  بذلت  التي  السابقة  للجهود  مكملة  انتهى    سة 

   .كميااةخرون إليه، وبذلك يمكن اعتبارها حلقة من بين حلقات البحت العلمي التر 
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث 

 جراءاتالطريقة واإل

لتنفيذ هذه    ،كامًل ومفصًل لطريقة وإجراءات الدراسة التي قامت بها الباحثةتناول هذا الفصل وصفًا  

الدراسة،    ،الدراسة منهج  األداة،  و وشمل وصف  الدراسة، صدق  أداة  الدراسة،  وعينة  الدراسة،  مجتمع 

 ثبات األداة، والتحليل اإلحصائي. 

 منهج الدراسة

المن الباحثة  الدراسة وأسئلتهاوذلك  ،  االرتباطي  هج الوصفياستخدمت  إلى  لملئمته ألهداف  ، وتهدف 

محددة تساؤالت  لإلجابة عن  تمهيلدًا  بيانات  بالظواهر  ،بدقة  -سلفاً   -تجهيز  واألحداث   تتعلق  الحالية 

البحت  إجراء  زمان  في  عنها  المعلومات  جمع  يمكن  التي  باستخ   ،الراهنة  مناسبة  وذلك  أدوات  دام 

كورونا لدى عينة من  لى و فوبيا إالمنهج الوصفي هو التعرف ستخدام والهدف من ا ،(2019 )المهدي،

 السيدات في محافظة الخليلو.   

 عينة الدراسة

( من  مكونة  عينة  على  الدراسة  العشوائية  395طبقت  بالطريقة  الخليل،  محافظة  سيدات  من  سيدة   )

السائدة أثناء إجراء    -كورونا جائحة  -ظروف الصحية  قد تم تطبيق األداة إلكترونيًا بسبب الو البسيطة،  

 ( يوضل خصائص أفراد العينة الديموغرافية: 1الدراسة، والجدول )

 (1الجدول )

 خصائص أفراد العينة الديموغرافية
 

 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 العمر

 36.7 145 سنة  25أقل من  
 38.2 151 سنة  40-25من 

 25.1 99 سنة  40أكثر من 
 100.0 395 المجموع
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 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 المستوى االقتصادي 

 20.8 82 منخفم 
 60.8 240 متوس  
 18.4 73 مرتفع 

 100.0 395 المجموع

 عدد األطفال في األسرة

 60.2 238 4-1من 
8-5 90 22.8 

 17.0 67 8أكثر من 
 100.0 395 المجموع

 حالة العمل
 35.2 139 تعمل 
 64.8 256 ال تعمل 
 100.0 395 المجموع

 أداة الدراسة

 19-مقياس فوبيا كورونا كوفيد 

 وصف األداة

من خلل العودة لمقاييس سبقت هذه الدراسة مثل    19-كورونا كوفيد فقرات مقياس فوبيا  توظيف  تم    

  Evren, Cuneyt   Bilgeومقياس القلق من قبل    Shine Jie Young( الذي أعده  OCSمقياس )

   Daniel Kwasi Ahorsuذي أعده ومقياس الخوف ال

 صدق المحكمين

( على  األداة  بعرض  الباحثة  قامت  الدراسة،  أداة  صدق  من  محكم5للتحقق  في    ين (  العاملين  من 

الفلسطينية تعديل صياغة    ،الجامعات  تم  المحكمين  آراء  وفي ضوء  والخبرة،  االختصا   ذوي  ومن 

مكونة   األداة  أصبحت  التعديلت  وبعد  الفقرات،  )بعم  على  19من  موزعة  فقرة  مجاال(    ت ثلثة 

 كاةتي:

 ( فقرات.5المجال األول: القلق وعدد فقراته )
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 ( فقرات.10المجال الثاني: الخوف وعدد فقراته ) 

 ( فقرات.4: الهوس وعدد فقراته ) المجال الثالت 

 صدق األداة

ل ارتباط بيرسون  بحساب معام وذلك ،المقياس عن طريق صدق االتساق الداخلي من صدقالتحقق  تم

(Pearson Correlationلكل فقرة من فقرات ال )قياسالذي تنتمي إليه مع الدرجة الكلية للم  مقياس ،

 (. 2وذلك كما هو واضل في الجدول )

 (2)الجدول 

( لمصلللللفوفة ارتبلللللاط كلللللل فقلللللرة ملللللن Pearson correlationنتلللللائج معاملللللل االرتبلللللاط بيرسلللللون )
 لمجال.فقرات المجال مع الدرجة الكلية ل

  (.Sig) )ر(   الفقرات رقم الفقرة 
 أواًل: القلق

 0.00 0.71**  عن فيروس كورونا اخبارً أقرأت  أوالغثيان عندما سمعت  شعرت بالدوخة أو  .1
 0.00 0.68**  ألني كنت أفكر بفيروس كورونا واجهت صعوبة بالخلود إلى النوم أو االستمرار بالنوم  .2
 0.00 0.73**  فكرت أو تلقيت معلومات عن فيروس كورونا شعرت بالشلل والتجمد عندما  .3
 0.00 0.76** فيروس كورونافقدت رغبتي باألكل عندما فكرت أو تلقيت معلومات عن   .4
 0.00 0.75** شعرت بالغثيان ومشاكل في معدتي عندما فكرت أو تلقيت معلومات عن فيروس كورونا.   .5

 ثانيًا: الخوف 
 0.00 0.63** .وس كوروناكثر خوفا من فير أنا األ  .6
 0.00 0.74** . أشعر بعدم الراحة عند التفكير بهذا المرض  .7
 0.00 0.63** .فيروس كوروناإنني أقلق كثيرًا من   .8
 0.00 0.75** .أن فيروس كورونا سيكون النهايةأعتقد   .9

 0.00 0.71** . فيروس كورونا مرض ال يمكن التنب  به  .10
 0.00 0.71** .يداي عندما أفكر في الفيروس تتعرق   .11
 0.00 0.68** . أنا خائفة أن أفقد حياتي بسبب هذا الفيروس  .12

13.  
عن فيروس   التي تتحدثقصص في مواقع التواصل االجتماعي األخبار والعندما أشاهد 

 . و القلقأكورونا أشعر بالعصبية 
**0.66 0.00 

 000. 0.59** .ال أستطيع النوم بسبب قلقي من اإلصابة بفيروس كورونا  .14
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 0.00 0.57** .تزداد ضربات قلبي عندما أبدأ التفكير باإلصابة بهذا الفيروس  .15
 ثالثًا: الهوس

 0.00 0.70** كانت لدي أفكار مزعجة بأنني ربما التقطت الفيروس.  .16
 0.00 0.74** .كانت لدي أفكار مزعجة بأن األشخا  الذين قابلتهم قد يكون لديهم الفيروس  .17
 0.00 0.75** . عن التفكير في الفيروس ال أستطيع التوقف  .18

 0.00 0.66** كورونا.لقد راودتني أحلم مزعجة بفيروس   .19
 (0.01**دالةإحصائياًعند)

( إلى أن جميع هيم مصفوفة ارتباط فقرات المجال مع  2تبّين من خلل المعطيات الواردة في الجدول )

وهذا بالتالي يعبر    ى قوة االتساق الداخلي لفقرات األداة،ما يشير إلة الكلية للمجال دالة إحصائيًا،  الدرج

 فقرات األداة في هياس ما صيغت من أجل هياسه.عن صدق 

بين درجة كل مجال من    طاالرتبا  معاملت بحساب    الباحثةقامت  صدق البناء للمجاالت  من  وللتحقق  
 ( يوضل ذلك.3والجدول ) ،مجاالت األداة مع الدرجة الكلية لألداة 

 (3دول )الج

 األداة مع الدرجة الكلية لألداة.مصفوفة معاملت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت 

 .Sig معامل ارتباط بيرسون )ر(  المتغيرات 
 0.00 0.87** الدرجة الكلية  Xالقلق 
 0.00 0.95** الدرجة الكلية  Xالخوف 
 0.00 0.84** الدرجة الكلية  Xالهوس 
(0.01**دالةإحصائياًعند)

ارتباطًا  ( أن جميع المجاالت ترتب  بالدرجة الكلية لألداة  3تبيَّن من خلل البيانات الواردة في الجدول )

 ،األداة   االتساق الداخلي لفقرات ما يشير إلى قوة    ،)α≥(0.005داللة إحصائية عند مستوى داللة    اذ 

 فظة الخليل.محاكورونا لدى عينة من السيدات في وأنها تشترك معا في هياس فوبيا 

 الثبات

الداخلي االتساق  بطريقة  الثبات  بحساب  الباحثة  وذلك   ،قامت  ألفا،  الثبات كرونباخ  معادلة  وبحساب 

 (.4كما هو موضل في الجدول )
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 (4الجدول )

 معاملت الثبات لمقياس فوبيا الكورونا

 عدد الفقرات المتغيرات 
 كرونباخ ألفا 
 معامل الثبات 

 0.77 5 القلق  
 0.82 10   الخوف
 0.75 4 الهوس  

 0.90 19 الدرجة الكلية للمقياس 
( أن هيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا لجميع مجاالت المقياس  4توضل المعطيات الواردة في الجدول ) 

ألفا   الكلية للمقياس كانت جيدة، حيت تراوحت هيم معامل ثبات كرونباخ  لمجاالت األداة ما  وللدرجة 

(، وهذا يشير  0.90، وبلت معامل ثبات كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للمقياس ) (0.82  –  0.75بين )

 .إلى أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات 

 تصحيح المقياس

ليكلرت   بطريقلة  المقياس  فقرات  على  اإلجابة  درجات  توزيع  يحلصل   Likertتم  حيلت  الخماسية، 

درجلات عنلدما   3درجلات عنلدما يجيلب )غالبًا(،    4و (،  درجات عندما يجيلب )دائماً   5الملستجيب عللى  

 ن عنلدما يجيلب )نادرًا(، ودرجلة واحلدة عنلدما يجيلب )مطلقًا(.يليجيلب )أحيانًا(، ودرجت

مستوى   على  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  درجة  لمعرفة  فئات؛  ثلث  إلى  المقياس  تقسيم طول  تم  وقد 

 حساب فئات المقياس كما هو موضل في اةتي:  المساندة االجتمانية لديهم، وتم

 4( =  1-5الحد األدنى للمقياس = )-= الحد األعلى للمقياس   مدى المقياس

  1.33 = 3 ÷ 4 = ، طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات ، 3عدد الفئات =  

بية كما هو ( للحدود الدنيا للفئات للحصول على فئات المتوسطات الحسا1.33تم إضافة طول الفئة ) 
 (:5موضل في الجدول )
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 (5الجدول )

 كورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليلفئات متوسطات مستوى فوبيا 

 الكورونا فوبيا   مقياس على الموافقة درجة النسبي  الوزن  الحسابي  المتوسط فئات
 منخفضة  %20- %46.6 فأقل  2.33
 متوسطة   46.7%- 73.4 3.67-2.34
 كبيرة   %73.5- %100 فأعلى  3.68

 الدراسةمتغيرات 

 العمر، المستوى االقتصادي، عدد األطفال في األسرة، حالة العمل.المتغيرات المستقلة: 

 .فوبيا الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليلالمتغيرات التابعة: 

 إجراءات الدراسة

ا ● بمتغيرات  الملرتب   التربوي،  األدب  على  االعتماد  ساعد  تم  الذي  تكوين  لدراسة،  على  الباحثة 

المحلية والعربية   الدراسات واألبحاث  إلى بعم  الرجوع  تم  الدراسة، كما  خل ية علمية لموضوع 

 والعالمية ذات العلقلة بمتغيرات الدراسة للستفادة منها في بناء أداة الدراسة.

 تها. من صدق األداة وثبا( مبحوثًة للتأكد 30أجرت الباحثة دراسة استطلنية مكونة من ) ●

بالطريقة اإللكترونية في    :بشكل مباشر تسليمها باليد، والثانية  :األولى  ،تم توزيع األداة بطريقتين ●

كورونا( )جائحة  السائدة  الصحية  الظروف  بسبب  إليها  الوصول  تستطع  لم  التي   ، المناطق 

 واإلغلقات في هذه المناطق.

 ؛ (، وبعد فرز المقاييس الورهية المستردة400ع المسترد )وبلت مجمو   ،تم جمع المقاييس والردود  ●

( استجابة مثلت عينة الدراسة من 395( منها لعدم اكتمال إجابتها، حيت تبقى )5تم استبعاد )

 السيدات في محافظة الخليل.

 تم إجراء المعالجات اإلحصائية اللزمة للبيانات بعد فرزها وتبويبها وتحويلها إلى أرقام.   ●
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 يب اإلحصائيةاألسال

للمعالجة  البيانات  تحضير  من  االنتهاء  البرامج    بعد  حزمة  استخدمت  للعلوم    اإلحصائية اإلحصائية، 

 Version (26)Statistical Package for the Social Sciences :SPSS ,االجتمانية، 

 األساليب اإلحصائية 

امج  ى أفراد عينة الدراسة، حزمة البر اعتمدت الباحثة في تحليل بيانات الدراسة بعد تطبيق األدوات عل

للعلوم   الحسابية،    االجتمانية،اإلحصائية  المتوسطات  المعياريةو واستخدمت  واختبار    ،االنحرافات 

كرونباخ ألفا، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار )ت(، كذلك اختبار تحليل التباين األحادي للمقارنة بين  

اا للمقارنات  شي يه  واختبار  البعديةلمتوسطات،  الف  ،لثنائية  مصدر  في  إليجاد  ظهرت  التي  روق 

 كورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل.متوسطات فوبيا 
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 نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

ة  تضمن هذا الفصل تحليًل إحصائيًا للبيانات الناتجة عن الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة عن أسئلي

 الدراسة.

 ؟ كورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليلفوبيا نتائج س ال الدراسة األول: ما مستوى 

كورونا  فوبيا  مستوى  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  ؛لإلجابة عن الس ال األول

 (.6)وذلك كما هو موضل في الجدول  ،ينة من السيدات في محافظة الخليللدى ع

 (6الجدول )

كورونللللللللا لللللللللدى الفوبيللللللللا مسللللللللتوى المتوسللللللللطات الحسللللللللابية واالنحرافللللللللات المعياريللللللللة واألوزان النسللللللللبية ل
 عينة من السيدات في محافظة الخليل

الرقم في 
 المقياس

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

درجة  
 الموافقة

 كبيرة  77.4 0.99 3.87 القلق 1
 متوسطة  72.8 0.81 3.64 خوف ال 2
 متوسطة  72.4 0.98 3.62 الهوس 3

 كبيرة  74.2 0.93 3.71 الدرجة الكلية لفوبيا الكورونا 
( أن المتوسللل  الحسلللابي لفوبيلللا الكورونلللا للللدى عينلللة ملللن السللليدات فلللي محافظلللة 6يتضللل ملللن الجلللدول )

 رة. ( وكان بدرجة موافقة كبي0.93( وبانحراف معياري )3.71الخليل بلت )

(، 0.99( وبللانحراف معيللاري )3.87وقللد جللاء مجللال والقلللقو فللي المركللز األول، بمتوسلل  حسللابي بلللت )

(، 0.81( وبللانحراف معيللاري )3.64ي المركللز الثللاني، بمتوسلل  حسللابي بلللت )وجللاء مجللال والخللوفو فلل

 (.0.98( وبانحراف معياري )3.62وجاء مجال والهوسو في المركز الثالت، بمتوس  حسابي بلت )
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فقلد  ؛كل مجلال ملن مجاالتلهالكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل ل  بفوبياأما فيما يتعلق  

طات الحسللابّية واالنحرافللات المعياريللة واألوزان النسللبية لكللل مجللال علللى  قامللت الباحثللة بحسللاب المتوسللّ

 النحو اةتي:

 .المجال األول: القلق من الكورونا

واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مجال القلق، توسطات الحسابية قامت الباحثة بحساب الم

 (:7ويبينه الجدول )

 (7الجدول )

المتوسللللللللطات الحسللللللللابية واالنحرافللللللللات المعياريللللللللة واألوزان النسللللللللبية لمجللللللللال القلللللللللق مللللللللن الكورونللللللللا، 
 مرتبة تنازلياً 

رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

وزن  ال
 النسبي %

 تبةالر 
درجة  
 الموافقة 

1 
سمعت   عندما  الغثيان  أو  بالدوخة  قرأت أشعرت  و 

 . عن فيروس كورونا اخبارً أ
 كبيرة  1 79.6 1.46 3.98

4 
تلقيت  أو  فكرت  عندما  باألكل  رغبتي  فقدت 

 .معلومات عن فيروس كورونا
 كبيرة  2 79.0 1.32 3.95

5 
فكرت أو  شعرت بالغثيان ومشاكل في معدتي عندما  

 تلقيت معلومات عن فيروس كورونا.
 كبيرة  3 78.2 1.32 3.91

3 
تلقيت  أو  فكرت  عندما  والتجمد  بالشلل  شعرت 

 .معلومات عن فيروس كورونا
 كبيرة  4 76.4 1.33 3.82

2 
االستمرار  أو  النوم  إلى  بالخلود  صعوبة  واجهت 

 .بالنوم ألني كنت أفكر بفيروس كورونا
 طة متوس 5 73.4 1.34 3.67

 كبيرة  77.4 1.35 3.87 الدرجة الكلية للقلق من الكورونا
( أن المتوس  الحسابي للقلق من الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة 7يتضل من الجدول )

 ( وجاء بدرجة كبيرة.  1.35( وبانحراف معياري ) 3.87الخليل بلت )
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( الجدول  من  وشعرت 7ويتضل  الفقرة:  أن  الغث   (  أو  سمعت  بالدوخة  عندما  قرأت  أيان  عن    اخبارً أو 

لى أعلى درجة موافقة بالنسبة لمجال القلق من الكورونا لدى عينة من  فيروس كوروناو، قد حصلت ع

 السيدات في محافظة الخليل.

بفيروس   أفكر  بالنوم ألني كنت  النوم أو االستمرار  إلى  بالخلود  الفقرة: وواجهت صعوبة  في حين أن 

ع حصلت  قد  لدى  كوروناو،  الكورونا  من  القلق  لمجال  بالنسبة  الموافقة  درجات  أقل  من  لى  عينة 

  .السيدات في محافظة الخليل

 .المجال الثاني: الخوف من الكورونا

مجال   لفقرات  النسبية  واألوزان  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  بحساب  الباحثة  قامت 

 (: 8الخوف من الكورونا، ويبينه الجدول )

 (8جدول )ال

واألوزان النسلللللللبية لمجلللللللال الخلللللللوف ملللللللن الكورونلللللللا، المتوسلللللللطات الحسلللللللابية واالنحرافلللللللات المعياريلللللللة 
 .مرتبة تنازلياً 

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

 الرتبة
درجة  
 الموافقة

 كبيرة  1 82.6 1.26 4.13 .عندما أفكر في الفيروس تتعرق يداي 11

14 
قلقي من اإلصابة   النوم بسبب  أستطيع  بفيروس ال 

 .كورونا
 كبيرة  2 78.4 1.35 3.92

 كبيرة  3 78.0 1.29 3.90 .أن فيروس كورونا سيكون النهايةأعتقد  9

15 
باإلصابة  التفكير  أبدأ  عندما  قلبي  ضربات  تزداد 

 .بهذا الفيروس
 كبيرة  4 77.4 1.31 3.87

 كبيرة  5 76.4 1.39 3.82 . بسبب هذا الفيروس أنا خائفة أن أفقد حياتي 12
 متوسطة  6 72.2 1.33 3.61 .كثر خوفا من فيروس كوروناأنا األ 6
 متوسطة  7 68.2 1.35 3.41 .إنني أقلق كثيرًا من فيروس كورونا 8

13 
قصص في مواقع التواصل  عندما أشاهد األخبار وال

أشعر  االجتماعي   فيروس كورونا  تتحدث عن  التي 
 متوسطة  8 68.0 1.33 3.40
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رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

 الرتبة
درجة  
 الموافقة

 . و القلقأعصبية بال
 متوسطة  9 64.4 1.35 3.22 . أشعر بعدم الراحة عند التفكير بهذا المرض 7
 متوسطة  10 62.4 1.21 3.12 . فيروس كورونا مرض ال يمكن التنب  به 10

 متوسطة  72.8 1.32 3.64 الدرجة الكلية للخوف من الكورونا 
س  الحسابي للخوف من الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظلة ( أن المتو 8يتضل من الجدول )

 ( وجاء بدرجة متوسطة. 1.32( وبانحراف معياري )3.64الخليل بلت )

( أن الفقرات: وعندما أفكر في الفيروس تتعلرق يلدايو، وال أسلتطيع النلوم بسلبب 8ويتضل من الجدول )

ى درجللة موافقللة بالنسللبة لمجللال الخللوف مللن روس كورونللاو قللد حصلللت علللى أعلللقلقللي مللن اإلصللابة بفيلل

 الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل.

في حين أن الفقرات: وفيروس كورونا ملرض ال يمكلن التنبل  بلهو، وأشلعر بعلدم الراحلة عنلد التفكيلر بهلذا 

ن لخللوف ملللن الكورونللا للللدى عينللة ملللالمللرضو قللد حصللللت علللى أقلللل درجللات الموافقلللة بالنسللبة لمجلللال ا

  .السيدات في محافظة الخليل

 .المجال األول: الهوس من الكورونا

قاملللت الباحثلللة بحسلللاب المتوسلللطات الحسلللابية واالنحرافلللات المعياريلللة واألوزان النسلللبية لفقلللرات مجلللال 

 (:9الهوس من الكورونا، ويبينه الجدول )
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 (9الجدول )

بية لمجلللللللال الهلللللللوس ملللللللن الكورونلللللللا، واالنحرافلللللللات المعياريلللللللة واألوزان النسلللللللالمتوسلللللللطات الحسلللللللابية 
 .مرتبة تنازلياً 

رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن  
 النسبي %

 الرتبة
درجة  
 الموافقة 

 كبيرة  1 79.8 1.38 3.99 .لقد راودتني أحلم مزعجة بفيروس كورونا 19
 متوسطة  2 .672 1.41 3.63 . التوقف عن التفكير في الفيروسال أستطيع  18

16 
التقطت  ربما  بأنني  مزعجة  أفكار  لدي  كانت 

 .الفيروس
 متوسطة  3 70.0 1.28 3.50

17 
الذين   األشخا   بأن  مزعجة  أفكار  لدي  كانت 

 . قابلتهم قد يكون لديهم الفيروس
 متوسطة  4 66.8 1.33 3.34

 متوسطة  72.4 1.35 3.62 الكورونا الدرجة الكلية للهوس من 
( أن المتوس  الحسابي للهوس من الكورونا لدى عينة من السليدات فلي محافظلة 9)يتضل من الجدول 

 ( وجاء بدرجة متوسطة. 1.35( وبانحراف معياري )3.62الخليل بلت )

( أن الفقرة: ولقد راودتني أحلم مزعجة بفيروس كوروناو، قد حصلت على أعللى 9ويتضل من الجدول )

 الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل.لمجال الهوس من درجة موافقة بالنسبة 

في حين أن الفقرة: وكانت لدي أفكار مزعجة بأن األشخا  الذين قابلتهم قد يكون لديهم الفيروسو، قد 

حصلللت علللى أقللل درجللات الموافقللة بالنسللبة لمجللال الهللوس مللن الكورونللا لللدى عينللة مللن السلليدات فللي 

  .محافظة الخليل
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ة الثاااني: هاال تختلااف المتوسااطات الحسااابية لفوبيااا الكورونااا لاادى عينااة ماان نتااائج سااؤال الدراساا

 السيدات في محافظة الخليل باختالف متغير العمر؟

قامللت الباحثللة باإلجابللة عللن سلل ال الدراسللة الثللاني، مللن خلللل إيجللاد المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات 

، وذللك كملا هلو ظة الخليل وفقًا لمتغيلر العملرن السيدات في محافلفوبيا الكورونا لدى عينة مالمعيارية  

 (.10موضل في الجدول )

 (10الجدول )

لفوبيلللللللا الكورونلللللللا للللللللدى عينلللللللة ملللللللن السللللللليدات فلللللللي المتوسلللللللطات الحسلللللللابية واالنحرافلللللللات المعياريلللللللة 
 .محافظة الخليل وفقًا لمتغير العمر

 المتوسط الحسابي العدد  العمر المتغير
االنحراف  
 المعياري 

 وروناالقلق من الك

 1.07 3.56 145 سنة  25أقل من  
 0.95 3.94 151 سنة  40-25من 

 0.79 4.20 99 سنة  40أكثر من 
 0.99 3.87 395 المجموع

 الخوف من الكورونا

 0.70 3.46 145 سنة  25أقل من  
 0.77 3.70 151 سنة  40-25من 

 0.96 3.82 99 سنة  40أكثر من 
 0.81 3.64 395 المجموع

 الكورونا  الهوس من
 

 0.91 3.38 145 سنة  25أقل من  
 0.90 3.76 151 سنة  40-25من 

 1.14 3.74 99 سنة  40أكثر من 
 0.98 3.62 395 المجموع

 الدرجة الكلية لفوبيا الكورونا 

 0.72 3.47 145 سنة  25أقل من  
 0.76 3.78 151 سنة  40-25من 

 0.91 3.90 99 سنة  40أكثر من 
 0.81 .693 395 المجموع
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لفوبيا الكورونا لدى عينة ( أن هناك اختلفات ظاهرة في المتوسطات الحسابية 10يتضل من الجدول )

وللتحقلق ملن دالللة الفلروق اسلتخدم تحليلل التبلاين  ،من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغيلر العملر

 (:11(، كما هو موضل في الجدول )One Way ANOVAاألحادي )

 (11الجدول )

متوسلللطات  ( للتعلللرف عللللى الفلللروق بلللينOne Way ANOVAنتلللائج تحليلللل التبلللاين األحلللادي )
 لفوبيا الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير العمر

 مصدر التباين  المتغير
مجموع  
 المربعات 

fd 
متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 وناالقلق من الكور 
 12.55 2 25.11 بين المجموعات

 0.92 392 359.85 داخل المجموعات  0.00** 13.68
  394 384.96 المجموع

 الخوف من الكورونا
 4.20 2 8.40 بين المجموعات

 0.64 392 250.50 داخل المجموعات  0.00** 6.57
  394 258.90 المجموع

 
 الهوس من الكورونا 

 6.58 2 1513. بين المجموعات
 0.94 392 367.23 داخل المجموعات  0.00** 7.02

  394 380.38 المجموع

الدرجة الكلية لفوبيا 
 الكورونا

 6.32 2 12.63 بين المجموعات
 0.62 392 244.75 داخل المجموعات  0.00** 10.12

  394 257.39 المجموع
 ( 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )   **

( أن مسلللتوى الدالللللة المحسلللوبة للدرجلللة الكليلللة لفوبيلللا الكورونلللا للللدى عينلللة ملللن 11ين ملللن الجلللدول )يتبللل

( وهلي أقلل ملن اإلحصلائية، وعليله توجلد 0.00)السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير العملر بلغلت 

للدى عينلة  في الدرجلة الكليلة لفوبيلا الكورونلا (≥0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير العمر. 
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الخللوف،  ( أن مسللتوى الداللللة المحسللوبة لكللل مجللال مللن مجللاالت )القلللق،11كمللا يتضللل مللن الجللدول )

 ( وهي أقل من اإلحصائية.0.00الهوس( بلغت )

بعديلة للفلروق، وذللك ( للمقارنلات الScheffeوإليجاد مصدر الفروق، استخدمت الباحثة اختبار شلي يه )

 (.12كما يتبين في الجدول )

 (12الجدول )

الكورونللللا للللللدى ( للمقارنللللات البعديللللة للفلللللروق بللللين متوسللللطات فوبيلللللا Scheffeنتللللائج اختبللللار شلللللي يه )
 .عينة من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير العمر

 المقارنات  المتغير 
المتوس  
 الحسابي

  40-25من 
 سنة

  40أكثر من 
 سنة

 القلق من الكورونا
 0.64* 0.38* 3.56 سنة  25أقل من  
 0.26 ----- 3.94 سنة  40-25من 

 ----- ----- 4.20 سنة  40أكثر من 

 الكوروناالخوف من 
 0.36* 0.24* 3.46 سنة  25أقل من  
 0.12 ----- 3.70 سنة  40-25من 

 ----- ----- 3.82 سنة  40أكثر من 

 الهوس من الكورونا 
 0.36* 0.38* 3.38 سنة  25  أقل من
 0.02 ----- 3.76 سنة  40-25من 

 ----- ----- 3.74 سنة  40أكثر من 

 الكورونا الدرجة الكلية لفوبيا 
 0.43* 0.31* 3.47 سنة  25أقل من  
 0.12 ----- 3.78 سنة  40-25من 

 ----- ----- 3.90 سنة  40أكثر من 
 (0.05مستوى ) * الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند 

حافظلة أن الفروق بين متوسطات فوبيلا الكورونلا للدى عينلة ملن السليدات فلي م (12يتبين من الجدول )

وكانلت الفلروق فلي  ،وفلي جميلع مجلاالت المقيلاس ،ظهرت في الدرجلة الكليلة  الخليل وفقًا لمتغير العمر

سللنة( ملن جهلة وبللين  25ملن الدرجلة الكليلة وفلي جميللع المجلاالت بلين السليدات اللللواتي أعملارهن )أقلل 
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سلنة( مللن جهللة أخلرى، وكانللت الفللروق  40سللنة( و)أكثلر مللن  40-25لللواتي أعملارهن )مللن السليدات ال

سلللنة( الللللواتي كانلللت فوبيلللا  40سلللنة( و)أكثلللر ملللن  40-25لصلللالل السللليدات الللللواتي أعملللارهن )ملللن 

 الكورونا لديهن أكثر.

ماان لحسااابية لفوبيااا الكورونااا لاادى عينااة نتااائج سااؤال الدراسااة الثالااث: هاال تختلااف المتوسااطات ا

 السيدات في محافظة الخليل باختالف متغير المستوى االقتصادي؟

قامللت الباحثللة باإلجابللة عللن سلل ال الدراسللة الثالللت، مللن خلللل إيجللاد المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات 

، تغيلر المسلتوى االقتصلاديلفوبيا الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل وفقلًا لمالمعيارية  

 (.13وذلك كما هو موضل في الجدول )

 (13الجدول )

لفوبيلللللللا الكورونلللللللا للللللللدى عينلللللللة ملللللللن السللللللليدات فلللللللي رافلللللللات المعياريلللللللة المتوسلللللللطات الحسلللللللابية واالنح
 .محافظة الخليل وفقًا لمتغير المستوى االقتصادي

 المتوس  الحسابي العدد  المستوى االقتصادي  المتغير 
االنحراف 

 ياري المع

 القلق من الكورونا

 0.99 3.74 82 منخفم 
 0.96 4.08 240 متوس  
 0.81 3.30 73 مرتفع 
 0.99 3.87 395 المجموع

 الخوف من الكورونا

 0.87 3.62 82 منخفم 
 0.79 3.78 240 متوس  
 0.64 3.21 73 مرتفع 
 0.81 3.64 395 المجموع

 الهوس من الكورونا 
 

 1.10 3.63 82 منخفم 
 0.91 3.76 240 متوس  
 0.94 3.13 73 مرتفع 
 0.98 3.62 395 المجموع
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 لفوبيا الكورونا الدرجة الكلية 

 0.87 3.65 82 منخفم 
 0.78 3.85 240 متوس  
 0.62 3.22 73 مرتفع 
 0.81 3.69 395 المجموع

لكورونا لدى عينة لفوبيا ا( أن هناك اختلفات ظاهرة في المتوسطات الحسابية 13يتضل من الجدول )

وللتحقلق ملن دالللة الفلروق اسلتخدم  ،االقتصلاديمن السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير المسلتوى 

 (:14(، كما هو موضل في الجدول )One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 (14الجدول )

سلللطات ( للتعلللرف عللللى الفلللروق بلللين متو One Way ANOVAنتلللائج تحليلللل التبلللاين األحلللادي )
 .غير المستوى االقتصاديفوبيا الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمت

 مصدر التباين المتغير 
مجموع  
 المربعات 

df 
متوس   
 المربعات 

هيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة  
 المحسوبة

 القلق من الكورونا
 17.84 2 35.67 بين المجموعات

 0.89 392 349.29 ات داخل المجموع 0.00** 20.02
  394 384.96 المجموع

 الكوروناالخوف من 
 9.07 2 18.13 بين المجموعات

 0.61 392 240.77 داخل المجموعات  0.00** 14.76
  394 258.90 المجموع

 الهوس من الكورونا 
 11.18 2 22.36 بين المجموعات

 0.91 392 358.03 داخل المجموعات  0.00** 12.24
  394 380.38 المجموع

الدرجة الكلية لفوبيا 
 الكورونا

 11.45 2 22.89 بين المجموعات
 0.60 392 234.50 داخل المجموعات  0.00** 19.13

  394 257.39 المجموع
 ( 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )   **

يلللة لفوبيلللا الكورونلللا للللدى عينلللة ملللن ( أن مسلللتوى الدالللللة المحسلللوبة للدرجلللة الكل14يتبلللين ملللن الجلللدول )

( وهلللللي أقلللللل ملللللن 0.00السللللليدات فلللللي محافظلللللة الخليلللللل وفقلللللًا لمتغيلللللر المسلللللتوى االقتصلللللادي بلغلللللت )
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فلي الدرجلة الكليلة  (≥0.05)اإلحصائية، وعليه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسلتوى الدالللة 

  لمتغير المستوى االقتصادي. لفوبيا الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل وفقاً 

الخلوف، و ( أن مسلتوى الدالللة المحسلوبة لكلل مجلال ملن مجلاالت )القللق، 14كما يتضلل ملن الجلدول )

 اإلحصائية.الداللة  ( وهي أقل من0.00الهوس( بلغت )و 

( للمقارنلات البعديلة للفلروق، وذللك Scheffeوإليجاد مصدر الفروق، استخدمت الباحثة اختبار شلي يه )

 (.15ما يتبين في الجدول )ك

 (15ول )الجد

( للمقارنللللات البعديللللة للفلللللروق بللللين متوسللللطات فوبيلللللا الكورونللللا للللللدى Scheffeنتللللائج اختبللللار شلللللي يه )
 عينة من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير المستوى االقتصادي

 المقارنات  المتغير 
المتوس  
 الحسابي

 مرتفع  متوس  

 القلق من الكورونا
 0.44* 0.34* 3.74 منخفم 
 0.78* ----- 4.08 متوس  
 ----- ----- 3.30 مرتفع 

 الخوف من الكورونا
 0.41* 0.16 3.62 منخفم 
 0.57* ----- 3.78 متوس  
 ----- ----- 3.21 مرتفع 

 الهوس من الكورونا 
 0.50* 0.13 3.63 منخفم 
 0.63* ----- 3.76 متوس  
 ----- ----- 3.13 مرتفع 

 لفوبيا الكورونا ة الكلية الدرج
 0.43* 0.20 3.65 منخفم 
 0.63* ----- 3.85 متوس  
 ----- ----- 3.22 مرتفع 

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) 

( إلللى أن الفلللروق بللين متوسللطات فوبيللا الكورونللا للللدى عينللة مللن السلليدات فلللي 15يتبللين مللن الجللدول )
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الكليلللة وفلللي جميلللع مجلللاالت  تغيلللر المسلللتوى االقتصلللادي، ظهلللرت فلللي الدرجلللةمحافظلللة الخليلللل وفقلللًا لم

وكانلللت الفلللروق فلللي الدرجلللة الكليلللة وفلللي جميلللع المجلللاالت بلللين السللليدات الللللواتي مسلللتواهن  ،المقيلللاس

وبلين السليدات اللللواتي مسلتواهن االقتصلادي )متوسل ( مللن  ،االقتصلادي )ملنخفم( أو مرتفلع مللن جهلة

صالل السيدات اللواتي مستواهن االقتصادي )متوس (، اللتي كانلت فوبيلا جهة أخرى، وكانت الفروق ل

 رونا لديهن أكثر.الكو 

كمللا ظهللرت فللروق فللي الدرجللة الكليللة وفللي جميللع المجللاالت بللين السلليدات اللللواتي مسللتواهن االقتصللادي 

وبللين السلليدات اللللواتي مسللتواهن االقتصللادي )مرتفللع( مللن جهللة أخللرى، وكانللت  ،)مللنخفم( مللن جهللة

بيللا الكورونللا لللديهن الفللروق لصللالل السلليدات اللللواتي مسللتواهن االقتصللادي )مللنخفم(، اللتللي كانللت فو 

 أكثر.

نتائج سؤال الدراسة الرابع: هل تختلف المتوسطات الحسابية لفوبيا الكورونا لدى عينة من السيدات  

 في محافظة الخليل باختالف متغير عدد األطفال في األسرة؟

جابللة عللن سلل ال الدراسللة الرابللع، مللن خلللل إيجللاد المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات قامللت الباحثللة باإل

لفوبيللا الكورونللا لللدى عينللة مللن السلليدات فللي محافظللة الخليللل وفقللًا لمتغيللر عللدد األطفللال فللي المعياريللة 

 (.16، وذلك كما هو موضل في الجدول )األسرة

 (16الجدول )

لفوبيلللللللا الكورونلللللللا للللللللدى عينلللللللة ملللللللن السللللللليدات فلللللللي ريلللللللة المتوسلللللللطات الحسلللللللابية واالنحرافلللللللات المعيا
 .محافظة الخليل وفقًا لمتغير عدد األطفال في األسرة

 المتغير 
عدد األطفال في  

 األسرة 
 المتوس  الحسابي العدد 

االنحراف 
 المعياري 

 القلق من الكورونا
 1.04 3.75 238 4-1من 
 0.86 3.81 90 5-8من 
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 0.79 4.38 67 8أكثر من 
 0.99 3.87 395 موعالمج

 الخوف من الكورونا

 0.74 3.56 238  1-4من
 0.77 3.52 90 5-8من 

 0.97 4.08 67  8أكثر من
 0.81 3.64 395 المجموع

 الهوس من الكورونا 
 

 0.93 3.54 238 4-1من 
 0.94 3.50 90 5-8من 

 1.10 4.03 67 8أكثر من 
 0.98 3.62 395 المجموع

 لفوبيا الكورونا الدرجة الكلية 

 0.76 3.60 238 4-1من 
 0.74 3.59 90 5-8من 

 0.91 4.15 67 8أكثر من 
 0.81 3.69 395 المجموع

لفوبيا الكورونا لدى عينة ( أن هناك اختلفات ظاهرة في المتوسطات الحسابية 16يتضل من الجدول )

وللتحقللق مللن داللللة الفللروق  ،ألسللرةمللن السلليدات فللي محافظللة الخليللل وفقللًا لمتغيللر عللدد األطفللال فللي ا

 (:17(، كما هو موضل في الجدول )One Way ANOVAاستخدم تحليل التباين األحادي )

 (17ول )الجد

( للتعلللرف عللللى الفلللروق بلللين متوسلللطات One Way ANOVAنتلللائج تحليلللل التبلللاين األحلللادي )
علللللدد األطفلللللال فلللللي فوبيلللللا الكورونلللللا للللللدى عينلللللة ملللللن السللللليدات فلللللي محافظلللللة الخليلللللل وفقلللللًا لمتغيلللللر 

 .األسرة

 مصدر التباين المتغير 
مجموع  
 المربعات 

df 
متوس   
 المربعات 

هيمة ف 
 المحسوبة

الداللة  مستوى 
 المحسوبة

 القلق من الكورونا
 10.58 2 21.17 بين المجموعات

 0.93 392 363.79 داخل المجموعات  0.00** 11.40
  394 384.96 المجموع

 الخوف من الكورونا
 8.02 2 16.04 ن المجموعاتبي

12.95 **0.00 
 0.62 392 242.86 داخل المجموعات 
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  394 258.90 المجموع

 الهوس من الكورونا 
 7.12 2 14.23 بين المجموعات

 0.93 392 366.15 داخل المجموعات  0.00** 7.62
  394 380.38 المجموع

الدرجة الكلية لفوبيا 
 الكورونا

 8.40 2 16.80 اتبين المجموع
 0.61 392 240.59 داخل المجموعات  0.00** 13.69

  394 257.39 المجموع
 (0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  *،( 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )   **

 ( أن مسلللتوى الدالللللة المحسلللوبة للدرجلللة الكليلللة لفوبيلللا الكورونلللا للللدى عينلللة ملللن17يتبلللين ملللن الجلللدول )

( وهلللي أقلللل ملللن 0.00السللليدات فلللي محافظلللة الخليلللل وفقلللًا لمتغيلللر علللدد األطفلللال فلللي األسلللرة بلغلللت )

ليلة فلي الدرجلة الك(≥0.05)اإلحصائية، وعليه توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية عنلد مسلتوى الدالللة 

 سرة. لفوبيا الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير عدد األطفال في األ

الخلوف، و ( أن مسلتوى الدالللة المحسلوبة لكلل مجلال ملن مجلاالت )القللق، 17كما يتضلل ملن الجلدول )

 اإلحصائية. الداللة ( وهي أقل من0.00الهوس( بلغت )و 

( للمقارنلات البعديلة للفلروق، وذللك Scheffeاستخدمت الباحثة اختبار شلي يه )وإليجاد مصدر الفروق،  

 .(18كما يتبين في الجدول )

 (18الجدول )

( للمقارنللللات البعديللللة للفلللللروق بللللين متوسللللطات فوبيلللللا الكورونللللا للللللدى Scheffeنتللللائج اختبللللار شلللللي يه )
 .سرةعينة من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير عدد األطفال في األ

 المقارنات  المتغير 
المتوس  
 الحسابي

 8أكثر من  5-8من 

 القلق من الكورونا
 630.* 0.06 3.75 4-1من 
 0.57* ----- 3.81 5-8من 
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 ----- ----- 4.38 8أكثر من 

 الخوف من الكورونا
 0.52* 0.04 3.56 4-1من 
 0.56* ----- 3.52 5-8من 

 ----- ----- 4.08 8أكثر من 

 الهوس من الكورونا 
 0.49* 0.04 3.54 4-1من 
 0.53* ----- 3.50 5-8من 

 ----- ----- 4.03 8أكثر من 

 لدرجة الكلية لفوبيا الكورونا ا
 0.55* 0.01 3.60 4-1من 
 0.56* ----- 3.59 5-8من 

 ----- ----- 4.15 8أكثر من 
 (0.05) * الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى  

الفروق بين متوسطات فوبيلا الكورونلا للدى عينلة ملن السليدات فلي محافظلة  أن( 18يتبين من الجدول )

 ،الكليلة وفلي جميلع مجلاالت المقيلاس قًا لمتغيلر علدد األطفلال فلي األسلرة، ظهلرت فلي الدرجلةالخليل وف

( 4-1أطفلللالهن ) وكانلللت الفلللروق فلللي الدرجلللة الكليلللة وفلللي جميلللع المجلللاالت بلللين السللليدات الللللواتي علللدد 

( ملن جهلة أخلرى، وكانلت الفلروق 8( من جهة وبين السيدات الللواتي علدد أطفلالهن )أكثلر ملن 8-5و)

 (، اللتي كانت فوبيا الكورونا لديهن أكثر.8ل السيدات اللواتي عدد أطفالهن )أكثر من لصال

الكورونا لفوبيا  الحسابية  المتوسطات  تختلف  هل  الخامس:  الدراسة  سؤال  من    نتائج  عينة  لدى 

 السيدات في محافظة الخليل باختالف متغير حالة العمل؟

 Independentة اختبللار )ت( للعينللات المسللتقلة )لإلجابللة عللن السلل ال الخللامس، اسللتخدمت الباحثلل

test-Samples tفوبيللا الكورونللا لللدى عينللة مللن السلليدات فللي ي متوسللطات ( للتعللرف إلللى الفللروق فلل

 (.19، ويبينه الجدول )لمتغير حالة العملمحافظة الخليل وفقًا 
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 (19الجدول )

( للتعلللللرف إللللللى Independent Samples t-testنتللللائج اختبلللللار )ت( للعينلللللات المسلللللتقلة )
فوبيللللا الكورونللللا لللللدى عينللللة مللللن السلللليدات فللللي محافظللللة الخليللللل وفقللللًا لمتغيللللر ي متوسللللطات فللللالفللللروق 
 .حالة العمل

 المتغير 
حالة  
 العمل

المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

هيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة المحسوبة 

 القلق من الكورونا
 3.78 139 تعمل 

1.35 0.18 
 23.9 256 ال تعمل 

 الخوف من الكورونا
 3.62 139 تعمل 

0.26 0.80 
 3.65 256 ال تعمل 

 الهوس من الكورونا 
 3.50 139 تعمل 

1.72 0.09 
 3.68 256 ال تعمل 

 الدرجة الكلية لفوبيا الكورونا 
 3.64 139 تعمل 

1.01 0.31 
 3.72 256 ال تعمل 

 393(، درجات الحرية = 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة ) (، * دالة 0.01**دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 

عينة من السيدات فلي ( أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة لفوبيا الكورونا لدى 19يتبين من الجدول )

( وهلي أكبلر ملن اإلحصلائية، وعليله تبلين علدم 0.31محافظة الخليل تعزى لمتغير حالة العملل بلغلت )

فللي الدرجللة الكليللة للدرجللة لفوبيلللا  (≥0.05)ئية عنللد مسللتوى الداللللةوجللود فللروق ذات داللللة إحصللا

 عمل وفي جميع المجاالت.الكورونا لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل تعزى لمتغير حالة ال
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس 

 أواًل: مناقشة النتائج

 نتائج والتوصيات. مناقشة التضمن هذا الفصل ي

فوبيلللا الكورونلللا للللدى عينلللة ملللن السللليدات فلللي محافظلللة مناقشلللة نتلللائج سللل ال الدراسلللة األول: ملللا مسلللتوى 

 ؟الخليل

( 3.71المتوسلل  الحسللابي لفوبيللا الكورونللا لللدى عينللة مللن السلليدات فللي محافظللة الخليللل بلللت )تبللين أن 

 وكان بدرجة موافقة كبيرة.  ،(0.93وبانحراف معياري )

(، 0.99معيللاري ) وبللانحراف( 3.87اء مجللال والقلللقو فللي المركللز األول، بمتوسلل  حسللابي بلللت )وقللد جلل

عللن فيللروس كورونللاو علللى  اخبللارً أقللرأت  أوأو الغثيللان عنللدما سللمعت  وحصلللت الفقللرة وشللعرت بالدوخللة

أعللللى درجلللة موافقلللة فلللي مجلللال القللللق، بينمللللا حصللللت الفقلللرة وواجهلللت صلللعوبة بلللالخلود إللللى النللللوم أو 

 جال القلق.مرار بالنوم ألني كنت أفكر بفيروس كوروناو على أقل درجة موافقة في ماالست

(، 0.81معيللاري ) وبللانحراف( 3.64وجللاء مجللال والخللوفو فللي المركللز الثللاني، بمتوسلل  حسللابي بلللت )

حيللت حصلللت الفقللرات: وعنللدما أفكللر فللي الفيللروس تتعللرق يللدايو، وال أسللتطيع النللوم بسللبب قلقللي مللن 

فلللي حلللين وس كورونلللاو عللللى أعللللى درجلللة موافقلللة بالنسلللبة لمجلللال الخلللوف ملللن الكورونلللا، اإلصلللابة بفيلللر 

حصلللت الفقللرات: وفيللروس كورونلللا مللرض ال يمكللن التنبللل  بللهو، وأشللعر بعللدم الراحلللة عنللد التفكيللر بهلللذا 

 المرضو على أقل درجات الموافقة بالنسبة لمجال الخوف من الكورونا.

(. 0.98( وبلانحراف معيلاري )3.62للت، بمتوسل  حسلابي بللت )ثم جاء مجال والهوسو في المركلز الثا

رة: ولقد راودتني أحلم مزعجة بفيروس كوروناو، على أعلى درجة موافقة بالنسبة لمجال وقد حصلت الفق
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الهللوس مللن الكورونللا، فللي حللين أن الفقللرة: وكانللت لللدي أفكللار مزعجللة بللأن األشللخا  الللذين قللابلتهم قللد 

 حصلت على أقل درجات الموافقة بالنسبة لمجال الهوس من الكورونا. يكون لديهم الفيروسو، قد 

التلي توصللت إللى أن القللق  ( ,2020et alMertens ,) ورفاقلهميرتنز فقت هذه النتيجة مع دراسة وات

 على الصحة الشخصية بفيروس كورونا جاء كبيرًا.

وى القلللق لللدى المقيمللين فللي ت( التللي توصلللت أيضللًا إلللى أن مسلل2020)كمللا اتفقللت مللع دراسللة الشللبيبة 

 ا.مسلطنة عمان والبحرين من فيروس كورونا جاء مرتفعًا لدى المقيمين فيه دولتي

وتعلللزو الباحثلللة سلللبب ذللللك إللللى أن اإلنسلللان بطبعللله يكلللون قلقلللًا، وهلللذه سلللمة ألخلللذ الحيطلللة والحلللذر ملللن 

اقي أفلراد المجتملع الضرر الذي يمكن أن يلحق به، كما أن السليدات فلي محافظلة الخليلل ملثلهن مثلل بل

لحملللة غيللر واضللحة الململلل، حيللت أن الللذين تولللوا اإلبللل  عللن  ، تعرضللنالسلليدات فللي العللالموبللاقي 

إنما سياسيون أو إعلميون، أثاروا الهلع والقلق والخلوف فلي  ،فيروس كورونا ليسوا من علماء الوبائيات 

طلللارات حيلللت أغلقلللت جميلللع اللللدول الم ،أفلللراد البشلللرية بملللا فيهلللا اللللدول ذاتهلللا والحكوملللات أوسلللاط كافلللة 

أي بمعنلى حتلى  ،والمواصلت ألنها قلقلة ملن فيلروس ال تعللم عنله شليئًا، فهلو فيلروس كورونلا المسلتجد 

 )السلسة الجينية(. علماء الوبائيات لم يكونوا قد توصلوا إلى الجينيوم للفيروس

تقاليلد لاعلادات و الولكن باختلف  ،لذا وبحكم السيدات في محافظة الخليل هن جزء ال يتجزأ من البشرية

غيلللر المجتمعلللات األخلللرى، التلللي شلللاهدتها تتشلللاجر فلللي  يخلللتلفن وإيمانلللًا بالقضلللاء والقلللدر ،روحانيلللات الو 

الهلوس( إللى أعللى و الخلوف، و القللق، )، حيلت وصللت فوبيلا الكورونلا السوبر ماركلت عللى لفلائف اللورق 

الخليلل رغلم أنهلن جلزء ملن العلالم اإلنسلاني إال درجاتها في المجتمعات الغربيلة، ولكلن سليدات محافظلة  
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ولكللن القلللق أمللر طبيعللي كللأي أم  لللديهن، أن اإليمللان بالقضللاء والقللدر خفللف مللن حللدة الهللوس والخللوف

 لذا جاءت نسبة القلق مرتفعة. ،تقلق على أفراد أسرتها

مسللموح بهللا، ولكللن بالدرجللة ال ،لمعللروف بللأن القلللق دافللع محفللز يلل دي إلللى إنجللاز العملللمللن افكللذلك و   

تعللاني مللن القلللق  أنهللا يصللبل حينهللا مرضللًا، والمللرأة معللروف عنهللا ؛وإذا تجللاوزت هللذه الدرجللة المعتللاد 

كما تتعرض النسلاء الحواملل بشلكل خلا  بدرجة أعلى من الذكور؛ ويرجع ذلك إلى تقلباتها الهرمونية، 

حيلت  ،الدة وبعلدها مباشلرةلقللق، قبلل اللو ضطرابات الوسواس القهري، وهو نوع ملن أنلواع اضلطرابات اال

زيللادة فللي هرمللون االسللتروجين والبروجسللتيرون التللي تحللدث خلللل فتللرة الحمللل يمكللن أن تزيللد مللن أن ال

باإلضللافة و  ،ةلم لمللوالهللواجس اتكللررة، والللدوافع األفكللار المزعجللة والمبتتميللز و خطللر للوسللواس القهللري، 

يلاتهم ويتفلاعلون معهلا بشلكل ن األحلداث فلي حإلى اةليات البيولوجية، يبلدو أن النسلاء والرجلال يختبلرو 

 ناألملللر اللللذي يمكلللن أن يزيلللد ملللن قلقهلللأكثلللر عرضلللة لإلجهلللاد،  نّ تميلللل النسلللاء إللللى أن يكللل ، إذ مختللللف

اسللتخدام اسللتراتيجيات مواجهللة يميلللون إلللى  فللإنهم مرهقللة اً اجلله الرجللال والنسللاء أوضللاععنللدما يو و أيضللا، 

 بعلم و  ،في حين أن الرجال يعملون ويخففون ملن قلقهلم  ،والنساء أكثر عرضة لضغوط الحياة  ،مختلفة

 .هن بالمنزلحدة الضغ  والقلق لديهن بسبب بقائيزيد من ما  ،النساء ال يعملن وهذا

 ولم تختلف النتيجة السابقة مع أي  من الدراسات السابقة.

ا لللدى عينللة مللن مناقشللة نتللائج سلل ال الدراسللة الثللاني: هللل تختلللف المتوسللطات الحسللابية لفوبيللا الكورونلل

 السيدات في محافظة الخليل باختلف متغير العمر؟

أظهللللرت نتللللائج السلللل ال الثللللاني وجللللود فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية فللللي الدرجللللة الكليللللة لفوبيللللا الكورونللللا 

ومجاالتهلللا للللدى عينلللة ملللن السللليدات فلللي محافظلللة الخليلللل وفقلللًا لمتغيلللر العملللر، وكانلللت الفلللروق لصلللالل 
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ا للديهن سنة( اللواتي كانت فوبيا الكورون 40سنة( و)أكثر من   40-25)من    السيدات اللواتي أعمارهن

 .أكثر

( التلللي توصللللت إللللى أنللله كلملللا زاد العملللر زاد 2020) (ورفقلللاؤهمورينلللو )اتفقلللت هلللذه النتيجلللة ملللع دراسلللة 

أن المقيمللللين فللللي  ( التللللي أظهللللرت نتائجهللللا2020) الشللللبيبةالتللللوتر والقلللللق، بينمللللا اختلفللللت مللللع دراسللللة 

 واختلفلت  ( سلنة كلان القللق للديهم أقلل،40علن )والذين تزيلد أعملارهم   ،سلطنة عمان والبحرين  :نالدولتي

 ، حيت كانت فوبيا الكورونا لدى الطلبة منخفضة.(2020دويفي )أيضًا مع دراسة 

بلللأن  ،وتعلللزو الباحثلللة هلللذه النتيجلللة إللللى المعلوملللات التلللي تلللم نشلللرها عللللى وسلللائل التواصلللل االجتملللاعي

تجلللاوز  ون سلللتطيع، وغلللالبيتهم ال ين أعملللارهم كبيلللرة ُعرضلللة لإلصلللابة بفيلللروس كورونلللااألشلللخا  اللللذي

( 40مللا أدى إلللى وجللود الخللوف والقلللق لللدى هللذه الفئللة العمريللة التللي تزيللد عللن )، والشللفاء منلله المللرض 

 وذلللللك بسللللبب عللللدم نشللللر معلومللللات دهيقللللة مللللن الجهللللات المختصللللة فللللي الفيروسللللات المسللللتجدة ا،عامللللً 

دى إلى نشر الهلع والخوف للدى الفئلات العمريلة الكبيلرة، اللذي بلدوره جعلل أبنلاء األسلر ما أ،  والوبائيات 

ملا أدى إللى انعكلاس ذللك عللى تواصللهم ملع ، سلن أن يحتلاطوا ويتعلاملوا بحلذر شلديد الالتي لديها كبار 

لميلًا ال يدركون شيئًا عأهلهم كبار السن، وشعور كبار السن بالقلق والخوف مما يجري من حولهم، وهم 

 عن الموضوع.

ومملا ال شللك فيلله أن طبيعللة الملرأة وتكوينهللا البيولللوجي يلعبللان دورًا رئيسليًا فللي المخللاوف التللي تصلليبها، 

للى حمايتله، وتخافله فلي الوقلت أضعف من الرجل الذي تحتلا  إ  ،فهي تعرف مثًل أنها مخلوق ضعيف

وهلي التلي تللد وترضلع وتربلّي، لتقلدم تعرف أيضًا أنها هي التي تحمل جنينها بين أحشلائها،   وهينفسه  

مسل ولية رعايتله وتوجيهله توجيهلًا صلحيًا سلليمًا.. ثلم هلي  ادًا من الن ء الذي يقع على عاتقهلجيًل جدي

، وعلن سلعادة تعرف أخيرًا أنها مس ولة عن بناء هذا البيت الصغير الذي يجمعهلا هلي وزوجهلا وأوالدهلا
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علام، ألنله كلملا نضلجت  25دى النسلاء البالغلات فلوق سلن ة، لذلك ترتفع مسلتويات الخلوف للهذه األسر 

المرأة أدركت معنى المس ولية واإلنتا ، وإن حصل هناك تقصير في القيام بدورها نجدها تبدأ بالخوف، 

فهلي ال  40-25وق سلن زادت مسلتويات الخلوف للدى النسلاء فل 19-ومع انتشار جائحة كورونلا كوفيلد 

وتجميلع االسلتبيان أخبرتنلي الغالبيلة  ،ل مقلابلتي للبعم النسلاءتخاف على نفسها وحسب، إنما من خلل

علللى المللرأة  بأنهلا تخللاف عللى أوالدهللا وأسلرتها أكثللر ملن خوفهللا علللى نفسلها، وللليس هلذا بللاألمر الغريلب 

وجللاءت مسللتويات الخللوف مللن  ،يللةأسللرتها علللى نفسللها، والخللوف ردة فعللل طبيع الفلسللطينية التللي تلل ثر

الخليلللل، ولكلللن إن زادت علللن درجلللة متوسلللطة مقبوللللة للنسلللاء فلللي محافظلللة ب 19-فيلللروس كورونلللا كوفيلللد 

 المرض. إلىتتحول  حدها؛

مناقشللة نتللائج سلل ال الدراسللة الثالللت: هللل تختلللف المتوسللطات الحسللابية لفوبيللا الكورونللا لللدى عينللة مللن 

 متغير المستوى االقتصادي؟السيدات في محافظة الخليل باختلف 

إلللى وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي الدرجللة الكليللة لفوبيللا الكورونللا  توصلللت نتللائج السلل ال الثالللت 

ومجاالتها لدى عينة من السيدات في محافظة الخليل وفقًا لمتغير المستوى االقتصادي. وكانت الفروق 

 لصالل السيدات اللواتي مستواهن االقتصادي )متوس (.

بلين السليدات الللواتي مسلتواهن االقتصلادي  وفلي جميلع المجلاالت   ،كما ظهرت فلروق فلي الدرجلة الكليلة

وبللين السلليدات اللللواتي مسللتواهن االقتصللادي )مرتفللع( مللن جهللة أخللرى، وكانللت  ،)مللنخفم( مللن جهللة

 (.الفروق لصالل السيدات اللواتي مستواهن االقتصادي )منخفم 

ثرت بشلكل جراءات الحصار واإلغلق أ( التي توصلت إلى أن إ2020)اتفقت هذه النتيجة مع الشبيبة  

البحلرين وسللطنة عملان أثنلاء انتشلار فيلروس  القتصادي لألسر المقيمة في دولتليكبير على المستوى ا

 كورونا.
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وفللي محافظللة  الخليللل  ،وتعللزو الباحثللة هللذه النتيجللة إلللى أن اإلغلقللات التللي تمللت فللي فلسللطين عامللة

تصلللاديًا فلللي مجتمعنلللا ل مباشلللر عللللى المسلللتوى االقتصلللادي لألسلللر التلللي تلللديرها اقأثلللرت بشلللكخاصلللة 

 ت السلليدات، حيللت أن عللدم قللدرة الرجللال علللى تلبيللة احتياجللات أسللرهم بسللبب األزمللة الصللحية التللي نتجلل

أثرت بشكل كبير عللى الطبقلة الوسلطى والمنخفضلة أكثلر ملن الطبقلة ذات   ؛عنها أزمة اقتصادية خانقة

ي ينتمللين إلللى الطبقللة الوسللطى للتلللللذا كللان القلللق أعلللى لللدى السلليدات ا ،صللادي المرتفللعالمسللتوى االقت

فإنها ت ثر بشكل  ؛وإن تعرضت هذه الطبقة ألي هزة  ،التي هي أساس النمو االقتصادي في أي مجتمع

دات من لذا جاءت الفروق في القلق والخوف والهوس لصالل السي ،مباشر على األسر التي تنتمي إليها

لكلللن منلللذ سلللنين و ي بلدنلللا بلللالمتعلمين، ارتبطلللت الطبقلللة الوسلللطى فللل وقلللد الوسلللطى لطبقلللة االقتصلللادية ا

أصللبحت هللذه الطبقللة تضللم )فللي بعللدها االقتصللادي( فئللات غيللر مثقفللة أو متعلمللة ) نجللارين وحللدادين 

الوسطى، األمر الذي وحلقين ..(، ممن حققوا مستوى معيشيا أّهلهم اقتصاديا ليكونوا جزءا من الطبقة 

 19-لللل مللن هيمتهللا، ومللع ظهللور جائحللة كورونللا كوفيللد وق أسلهم فللي إفقللاد هللذه الطبقللة تجانسللها القيمللي،

لمهنيلة بنلاء عللى ًا كانوا من أبناء الطبقلة الوسلطى، حيلت تعطللت حيلاتهم انجد بأن األفراد األكثر ضرر 

ن على مصلدر رزق واحلد، تلم يعتمدو  التي أسفرت عن أضرار لم تكن بالحسبان كونهمقرارات اإلغلق  

 .19-إثر جائحة كورونا كوفيد  فقده

 لم تختلف نتيجة هذا الس ال مع أي  من الدراسات السابقة.

مناقشللة نتللائج سلل ال الدراسللة الرابللع: هللل تختلللف المتوسللطات الحسللابية لفوبيللا الكورونللا لللدى عينللة مللن 

 ل في األسرة؟السيدات في محافظة الخليل باختلف متغير عدد األطفا

الدرجلة الكليلة لفوبيلا الكورونلا ومجاالتهلا للدى توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصلائية فلي 

عينللة مللن السلليدات فللي محافظللة الخليللل وفقللًا لمتغيللر عللدد األطفللال فللي األسللرة، وكانللت الفللروق لصللالل 
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 (.8السيدات اللواتي عدد أطفالهن )أكثر من 

التهلا للدى وجود فروق ذات داللة إحصلائية فلي الدرجلة الكليلة لفوبيلا الكورونلا ومجاتوصلت النتائج إلى  

عينللة مللن السلليدات فللي محافظللة الخليللل وفقللًا لمتغيللر عللدد األطفللال فللي األسللرة، وكانللت الفللروق لصللالل 

 (.8السيدات اللواتي عدد أطفالهن )أكثر من 

ن من عدد أفراد أكبر يكون لدى السيدات قلق وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة إلى أن األسر التي تتكو 

ر وسللائل العللي  مللن طعللام، وشللراب، وأمللور صللحية فللي ظللل اإلغلقللات وخللوف أكبللر، وذلللك ألن تللوفي

حتياجات العائلة ألن ا ؛والحصار الذي رافق جائحة كورونا، ي ثر على األسر الكبيرة أكثر من الصغيرة

جلراءات السللمة المتبعلة بالفيروس تزداد احتمااًل واتخلاذ إد  واحتمال إصابة أحد األفرا  لديها يكون أكبر،

والخلوف علليهم ملن اإلصلابة بلالفيروس، كلذلك كلملا زاد  ر تعقيدًا بسبب الزيادة في عدد األفراد يكون أكث

كلان هنلاك أفلراد يدرسلون بالعائللة سليزيد قللق  خاصلة وإنزاد القلق والخوف على حيلاتهم   ؛عدد األطفال

، 19-كوفيد  توفير احتياجات أطفالها في ظل هذه اإلغلقات المصاحبة لفيروس كورونااألم من ناحية 

فللإن ذللك يترتللب عليله نفقللات مضلاعفة مللن ناحيلة تللوفير  ،وبسلبب اتجلاه التعللليم نحلو النظللام اإللكترونلي

 اإلنترنت واألجهزة اللزمة، ونحن نعلم بأن توفير الكهرباء للشلعب الفلسلطيني فلي بعلم المنلاطق لليس

إلللى تعطيللل سللير عمليللة  وهللذا يلل دي ،بالوضللع الجيللد، حيللت يللتم فصللل التيللار الكهربللائي بشللكل مسللتمر

ناحيللة المللن  األمللر التعللليم لللدى أبنللاء المللرأة الفلسللطينية، وجعلهللا تقلللق بشللكل أكبللر علللى أطفالهللا، كللذلك

مشلاعر الحلزن  ه وهلذا سليرافق ،سليتم عزلهلا علن أبنائهلا ؛تعرضت األم لإلصابة بلالفيروس  الصحية فإن

غيابهلللا، ولللليس هلللذا بالجديلللد عللللى الملللرأة  فللليمن سللليتولى مسللل ولية أطفالهلللا ورعلللايتهم فلللي ظلللل ،والتفكيللر

فهي تسعى الستمرار وجود حياة كريملة ألطفالهلا  ،الفلسطينية التي تبذل كامل طاقتها وصحتها ألسرتها

تحللاول بكافللة الطللرق تللأمين  إال أنهللا ،ومللا رافقلله مللن تغييللرات عللدة 19-حتللى مللع وجللود فيللروس كورونللا
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 رغم أنف الظروف القاهرة. احتياجات أطفالها بشكل متساو وعادل للجميع

 لم تتفق أو تختلف نتيجة الس ال الرابع مع أي  من الدراسات السابقة.

مناقشة نتائج سل ال الدراسلة الخلامس: هلل تختللف المتوسلطات الحسلابية لفوبيلا الكورونلا للدى عينلة ملن 

 السيدات في محافظة الخليل باختلف متغير حالة العمل؟

لللة إحصللائية فللي الدرجللة الكليللة للدرجللة لفوبيللا الكورونللا ومجاالتهللا لللدى تبللين عللدم وجللود فللروق ذات دال

 عينة من السيدات في محافظة الخليل تعزى لمتغير حالة العمل. 

أن مستوى القلق لدى الملرأة ، حيت (1920إبراهيم وبن مهدية )اتفقت نتيجة الس ال الخامس مع دراسة 

( التي توصلت إلى أن 2020)ه النتيجة مع دراسة الشبيبة  واختلفت هذ ،  العاملة في قطاع التربية مرتفع

وتعلزو الباحثلة هلذه النتيجلة إللى  ،ملن الجهلات التلي تعملل لتي ال تعمل أكثر قلقلًا عللى صلحتهاالفئات ا

أن السليدات فللي محافظللة الخليللل سلواء العللاملت أو غيللر العللاملت جمليعهن جلسللن فللي البيللوت بشللكل 

للم تظهلر فلروق بلين السليدات  الجائحلة وبالتلاليوالحصار التلي رافقلت   إجباري بسبب إجراءات اإلغلق

 العاملت والسيدات غير العاملت في محافظة الخليل.
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 توصياتالثانيًا: 

 ن خلل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، توصي الباحثة بما يأتي: م

التلفاز  بت   1 واإلذاعات المحلية ووسائل التواصل    برامج ولقاءات توعوية مع أطباء ومختصين عبر 

أنفسهن   أجل حماية  الصحية من  والبروتوكوالت  بالوقاية  االلتزام  وأهمية  الوقاية  كي ية  االجتمانية في 

 تخ يف القلق لدى السيدات في محافظة الخليل.  من مرض الكورونا وبالتالي وعائلتهن

خطورة    2 حول  الخليل  محافظة  في  السيدات  بين  الوعي  الفئات  نشر  جميع  على  كورونا  فيروس 

 السيدات. للتقليل من فوبيا الكورونا لدى وذلك وليس فق  على فئة عمرية محددة؛  ،العمرية

على    3 األمهات العمل  لمساعدة  صحية  إرشادات  تجنب  للت  تقديم  أجل  من  المرض  هذا  مع  عامل 

 اإلصابة بهذا المرض.

صرف إذا تم إصابة أحد أفراد األسرة بمرض ال سمل  تونية السيدات من كافة األعمار في كي ية الت  4

 هللا.

مواقع وصفحات وزارة الصفحة ولجنة الطوارئ في كل مدينة من أجل معرفة كل جديد بما   متابعة  5

 .ممعه وعد التردد باالتصال من أجل اإلجابة عن كل استفساراته  يخص المرض وكي ية التعامل

 . 19-كوفيد  كورونامزيد من البحوث حول فيروس ال إجراء 6
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 19COVIDمقياس  (: 1ملحق رقم )

 محافظة الخليلفوبيا الكورونا لدى عينة من السيدات في 

و فوبيا الكورونلا للدى عينلة ملن السليدات فلي محافظلة تقوم الباحثة في جامعة الخليل بإجراء دراسة حول

ل علللى درجللة الماجسللتير فللي التوجيلله واإلرشللاد النفسللي مللن ؛ وذلللك اسللتكمااًل لمتطلبللات الحصللو الخليلللو

 جامعة الخليل.

يتوافلق ملع وجهلة نظلرك علملًا بلأن بيانلات الدراسلة هلي لذا أرجو التكرم بتعبئة هذه االستبانة، وذلك بملا 

 ألغراض البحت العلمي فق ، وسيتم الحفاظ على سّريتها وال تتطلب كتابة اسمك.

 ألولية: المعلومات االقسم األول

 )  (  40أكثر من   (     ) 40- 25  (   ) 25من  العمر: أقل

  مرتفع  (   متوس  )     (   المستوى االقتصادي: منخفم ) 

 )  (8أكثر من     (    )   8-4    )  ( 4-1عدد األطفال في األسرة: 

 تعمل )  (  ال تعمل  )  (حالة العمل: 
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 تية بعناية، واإلجابة عنها بوضع إشارة )×( في المكان الذي يناسب رأيِك:نرجو منِك قراءة الفقرات اة
 الفقرة    مطلقاً  نادراً  أحيانا غالباً  دائماً 

 البعد األول: القلق

 .1  .عن فيروس كورونا اخبارً أقرأت  أوأو الغثيان عندما سمعت  شعرت بالدوخة     

بفيلروس  أفكلرمرار بالنوم ألني كنلت واجهت صعوبة بالخلود إلى النوم أو االست     
  .كورونا

2 

 3 .كورونا  فيروسشعرت بالشلل والتجمد عندما فكرت أو تلقيت معلومات عن      

 4 .فقدت رغبتي باألكل عندما فكرت أو تلقيت معلومات عن فيروس كورونا     

شلللعرت بالغثيلللان ومشلللاكل فلللي معلللدتي عنلللدما فكلللرت أو تلقيلللت معلوملللات علللن      
 فيروس كورونا.

5. 

 البعد الثاني: الخوف

 .6 .كثر خوفا من فيروس كوروناأنا األ     

 .7 .الراحة عند التفكير بهذا المرضأشعر بعدم      

 .8 .نني أقلق كثيرًا من فيروس كوروناإ     

 .9 .أعتقد بأن فيروس كورونا سيكون النهاية     

 .10 .  بهفيروس كورونا مرض ال يمكن التنب     

 .11 .عندما أفكر في الفيروس تتعرق يداي     

 .12 الفيروس.أنا خائفة أن أفقد حياتي بسبب هذا      

 عنلدما أشلاهد األخبلار والقصلص فللي مواقلع التواصلل االجتملاعي والتلي تتحللدث     
 و القلق.أعن فيروس كورونا أشعر بالعصبية 

.13 

 .14 اإلصابة بفيروس كورونا. النوم بسبب قلقي من  أستطيعال      

 الفيروس.تزداد ضربات قلبي عندما أبدأ التفكير باإلصابة بهذا      

 

15. 
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 الفقرة    مطلقاً  نادراً  أحيانا غالباً  دائماً 

 البعد الثالث: الهوس

 .16 كانت لدي أفكار مزعجة بأنني ربما التقطت الفيروس.     

 17 .كانت لدي أفكار مزعجة بأن األشخا  الذين قابلتهم قد يكون لديهم الفيروس     

 18 .ال أستطيع التوقف عن التفكير في الفيروس     

 .19 بفيروس كورونا.لقد راودتني أحلم مزعجة      
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