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 الممخص:

فسية )اضطراب اليمع ( التي نتجت ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى طبيعة مشكالت الن
طالب مف طالب الجامعات  (04)بحث العينة  ،وتكونت 91عف جائحة فيروس كورونا المستجد 

بيف طالب الجامعة لموصوؿ إلى نتائج البحث تـ استخداـ مقياس لممشاكؿ النفسية ،و  الخاصةالعراقية
اضطراب اليمع كاف مف أكثر إلى أف عمى المنيج الوصفي التحميمي وخمصت النتائج  واعتمد الباحث
حث أيًضا فرًقا اوجد الب ،ومشاكؿ الصحة العقمية التي يعاني منيا الطالب حالًيا بيف  األمور شيوعاً 

ميًما إحصائًيا في مشاكؿ الصحة العقمية بناًء عمى الجنس والعمر الزمني ، مف بيف أمور أخرى ، وال 
 التوصيات.مف عدد  ولمبحث عفلمتغيرات البيئية يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بناًء عمى ا

تعد اضطرابات اليمع واحدة مف أكثر االضطرابات التي يتـ اإلبالغ عنيا شيوًعا في الطب 
النفسي ، وتتسبب في عبء طبي واجتماعي واقتصادي ثقيؿ. في اآلونة األخيرة ، كاف ىناؾ اىتماـ 

ىو ما ينعكس في العدد المتزايد مف المقاالت المتعمقة متزايد باألساس البيولوجي الضطرابات اليمع ، و 
بالموضوع، وذلؾ نظًرا لغموض التشخيص والعدد الكبير مف المرضى الذيف يعانوف مف نقص في 
التشخيص ، يبحث الباحثوف عف االختبارات المعممية التي يمكف أف تسيؿ تشخيص اضطرابات اليمع 

ة السريرية وتسمح بالتنفيذ المبكر لمعالج المناسب، قد لدى المصابيف بفيروس كورونا في الممارس
 تكوف ىذه المؤشرات الحيوية المحتممة مفيدة أيًضا في مراقبة فعالية العالج الدوائي الضطرابات القمؽ.

 .(، فيروس كوروناالصحة النفسية، المناعة النفسية؛ )اضطراب اليمعالكممات المفتاحية: 
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Panic disorder and its relationship to psychological immunity 

among people infected with the Corona virus 

Hani Allawi Raddam / General Directorate of Education of 

Baghdad / Al-Karkh II 

Abstract: 

The current research aims to identify the nature of psychological 

problems (panic disorder) that resulted from the pandemic of the emerging 

corona virus 19, and the study sample consisted of (04) students from Iraqi 

private universities, and to reach the results of the research, a measure of 

psychological problems was used among university students and the 

researcher relied on Descriptive analytical approach The results concluded 

that panic disorder was one of the most common mental health problems that 

students currently suffer from, and the researcher also found a statistically 

significant difference in mental health problems based on gender and 

chronological age, among other things, and there is no difference with 

Statistical significance based on environmental variables and to search for a 

number of recommendations. 

Panic disorder is one of the most commonly reported disorders in 

psychiatry, and it causes a heavy medical, social, and economic burden. 

Recently, there has been a growing interest in the biological basis of panic 

disorder, which is reflected in the growing number of articles on the topic. 

Due to the ambiguity of diagnosis and the large number of underdiagnosed 

patients, researchers are searching for laboratory tests that can facilitate the 

diagnosis of panic disorder. In clinical practice and allowing early 

implementation of appropriate treatment, these potential biomarkers may also 

be useful in monitoring the efficacy of drug therapy for anxiety disorders. 

Keywords: (panic disorder; Mental health, mental immunity, corona 

virus). 
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 الفصل األول : التعريف بالبحث

كاف أحد عوامؿ ا إلى جعؿ حياتيـ أكثر ازدىاًرا، فوييدفوف دائمً كاف البشر يحاولوف 
 زدىاًرا ىو حدوث األمراض المعدية،العبء ذات األىمية الكبيرة التي تجعؿ الحياة أقؿ ا

تؤدي األمراض المعدية إلى إضعاؼ راض المعدية العالـ لفترة طويمة، فتجتاح األم
، وآخرون ،  Pappas)ؤدي إلى الوفاة نوعية الحياة وتسبب المرض الذي غالًبا ما ي

أثر باالستجابات . مف المعروؼ أف قابمية الفرد لإلصابة باألمراض المعدية تت(9002
كانت االستجابات المناعية ىي رد فعؿ الخاليا والسوائؿ تجاه وجود  المناعية لممضيؼ،

ف لمجسـ. كاف ُيعتقد أف قدرة اال ستجابة المناعية كياف لـ يتـ التعرؼ عميو عادًة كمكوِّ
 (6221)كوىين ، عمى معالجة األمراض المعدية تتأثر بالحالة النفسية 

عالوة عمى ذلؾ ، تـ إجراء العديد مف المحاوالت لزيادة مرونة الجسـ تجاه العدوى. 
وتجسدت ىذه المحاوالت مف خالؿ تعزيز النظافة واستخداـ المكونات المطيرة 

أحد األشياء التي تـ اقتراحيا لتكوف فعالة ت التي تعد والمقاحا والمركبات الصيدالنية
وكفؤة كجيد لتحسيف االستجابة المناعية لمجسـ ىو تعزيز التوازف النفسي في سياؽ 

 الرفاىية النفسية.

عمى معمومات  (9006كوىين وآخرون ))ؿ حيث أنو ، مف مراجعة األدبيات ، حص  
ضاد ، المتضمنة في عممية لمحوؿ ارتباط اإلجياد النفسي واستجابة الجسـ ا

تدخاًل نفسيًا يعتمد  Lutgendorf & Costanzo (9002))أجرى  التحصيف،و
تـ التدخؿ في ناعية، عمى فرضية أف الحالة النفسية يمكف أف تؤثر عمى االستجابة الم

كانت تمؾ التدخالت نحو السموؾ الجيد لطبي لتعديؿ االستجابة المناعية،و عمـ النفس ا
لصحة وصحة طرؽ التدريس الفردية أكثر تكيًفا في تفسير تحديات الحياة ، في مجاؿ ا

 فضاًل عف أف طريقة التعامؿ مع المشكمة كانت أكثر فعالية.
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لقد أصبح ضغط الحياة ظاىرة ممموسة في جميع المجتمعات ولكف بدرجات متفاوتة ؛ 
تحضرىا ، وشدة وىذا التفاوت يحدد عدة عوامؿ ، بما في ذلؾ نوع المجتمعات ودرجة 

التفاعؿ والتبعية ، وشدة الصراع وتزايده سرعة التغيير في ىذه المجتمعات وما تفرضو 
العصر الحديث باسـ "عصر  ة إلى حد دفع الكثيريف إلى تسميةعمى نمط الحيا

 (600: 9009)عبد الحميد محمد ومحمد السيد صديق ، الطباعة". 

الحالي مف رفاىية الحياة ، وعمى الرغـ  في العصر الفردتمتع بو بغض النظر عما يو 
كنولوجيا الحديثة وكذلؾ المعرفة والتقدـ الذي أحرزوه مف الراحة والمتعة التي توفرىا الت

مضغوط التي تزعجيـ وتسبب ليـ الكثير مف اإلزعاج وعدـ الراحة بؿ للعديد ، يتعرض ا
مف واألماف رىـ باألإنيا تثقميـ بالعديد مف األمراض الجسدية والعقمية وتبدد شعو 

 .واالستقرار والسعادة

يمكف طالب الجامعات ، فوخاصة الفرد الضغط النفسي المتكرر يؤثر عمى صحة إف 
أف تتدخؿ في عمميـ وحياتيـ االجتماعية حيث أف الضغوط النفسية المتكررة والمستمرة 

امؿ مع العو عمى التعامؿ  الفرد إذا كاف غير قادروالمكثفة يمكف أف تضعؼ وتدمر قوة 
 التي تسبب الضغط النفسي حولو،و تعتمد عمى خصائص شخصية الفرد ونقاط ضعفو

طو ، والتي بدورىا تؤثر في استجابتو لممشاكؿ والصعوبات التي يواجييا مع محي
بحث الالبشرى سواء عمى مستوى افراد العائمة بالمنزؿ او االصدقاء او مع زمالء 

عمى التعامؿ  طالب الجامعةضافة إلى أف قدرة باإل (4: 9062ويمكينسون ،  )غريغ
الطبيعية  المتغيرات مع الضغط النفسي يمكف أف تتأثر بالبيئة الخارجية ، بما في ذلؾ 

مف صنع اإلنساف ، والتي يمكف أف تمعب دوًرا ميًما في مضاعفة الضغط عمى التي أو 
 يا اضطراب اليمع .من نفسيةالضطرابات العديد مف االؤدي إلى بالتالي ت،  الطالب
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ولعؿ أحد أىـ ىذه المتغيرات الحالية ىو انتشار نوع جديد مف الفيروسات يسمى 
" ، والذي انتشر في جميع أنحاء العالـ ولـ يتـ COVID-91"فيروس كورونا المستجد 
بدا انتشار ىذا الفيروس وكأنو سيناريو نيائي لو حتى اآلف؛  العثور عمى لقاح أو عالج

ثر مما ىو عميو بالفعؿ: في الواقع ، شيد العالـ تفشي فيروسات خطيرة فيمـ رعب أك
مثؿ فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز( في السنوات األخيرة منذ أف كانت المرة 

تسبب وباء أنفمونزا الخنازير في  3442األولى التي يصاب فييا ميكروب السارس عاـ 
السبب وابتكروا استراتيجيات لمكافحتو. حتى اكتشؼ العمماء  3441قمؽ كبير في عاـ 

(Redwine   ،9004 )،  وربما يكوف األمر مختمًفا ىنا ، نظًرا ألف فيروسات كورونا
الناشئة حديثًا وفيروسات السارس ومتالزمة الشرؽ األوسط التنفسية تنتمي إلى عائمة 

ختمؼ "فيروسات كورونا" وقد أظيرت التحميالت الجينية في الماضي أف خصائص ت
". واستنادا إلى ترتيب بعض الحاالت العديدة التي تـ جمعيا ، COVID-91جينات "

فإف خصائص انتقاؿ الفيروس التاجي المستجد مف شخص إلى آخر واضحة لمغاية ، 
وىناؾ نطاؽ معيف النتقاؿ ىذا الفيروس بيف جماىير الناس. ، قد يكوف لدى 

ة الطبيعية في الجسـ يمكف أف يؤدي األشخاص الذيف يعانوف مف ضعؼ وظيفة المناع
إلى التياب رئوي فيروسي ناجـ عف اإلصابة بفيروس كورونا وىذا مرتبط بحجـ 

 ،( Redwine   ،9004) .الفيروس

بالنظر إلى ما سبؽ ، فإف انتشار ىذا الوباء ، الذي لـ يتـ العثور عمى عالج لو حتى 
و منظمة الصحة العالمية وتداولو اآلف ، أودى بحياة العديد مف األشخاص ، كما نشرت

اإلعالـ يومًيا ، ولو لحظة بمحظة. أصبح األمر مخيًفا بؿ ومخيًفا لدرجة أف 
االضطرابات النفسية الجسدية يمكف أف تصاب بالعدوى ، حيث أف لطالب الجامعات 
واجبات ومسؤوليات والتي قد تتفاقـ بسبب الظروؼ التي تنشأ نتيجة لذلؾ. انتشار وباء 
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يروس التاجي ، وكيؼ يفكر في الطالب في دراستو وكيفية اتخاذه التدابير الوقائية الف
والمحافظةعمى دراستو في ظؿ ىذه الظروؼ الصعبة ، فالتفكير عامؿ ضغط كبير 

ألوؿ بالعوامؿ إلى اإلصابة بأمراض نفسية فيزيائية تتعمؽ في المقاـ اويمكف أف يؤدي 
 .العقمية والعاطفية

 البحثمشكمة 

، مف أنواع عديدة مف الجامعات في الطالب عاني الكثير مف األشخاص ، وخاصة ي
الضغوط في حياتيـ ، ويمكف أف تكوف ىذه الضغوط ناتجة عف العديد مف األسباب ، 

الجامعات التي أنفسيـ والبعض اآلخر بسبب  لمطالببعضيا بسبب الظروؼ الخاصة 
الكثير مف الناس يشعروف بالغضب أو ، وفي كثير مف الحاالت نجد أف يتواجدوف فييا

االكتئاب وال يستطيعوف التخمص منيـ ألف الشعور بالضيؽ ىو نتيجة لضغوط مختمفة 
عمى ؽ النفسي لما ليا مف آثار سمبية ، وىذا لديو باحثوف ومختصوف في موضوع الضي

تماعية والمينية واألداء الصحة النفسية والجسدية ، وكذلؾ عمى حياتيـ االج
 مشاكؿ، بما في ذلؾ وقوع بحث الظيور العديد مف المشاكؿ في مجاؿ  يفي،أدىالوظ
العوامؿ المحيطة مف أجؿ زيادة بحث التركيز عمى  إلى ضرورة،  عف بعدبحث الفي 

األصابة إلى  و (9002تح ، ا)ف لدى طالب الجامعات اإلنتاجية والفعالية والرضا
مف ىنا كاف البد مف تحديد أنواع الضغوط العديد مف األمراض العضوية أو العقمية ، و ب

التي تـ تقسيميا إلى قسميف: ضغوط نفسية إيجابية ، يشعر فييا الشخص بأنو فرد لديو 
، ولو آثار نفسية إيجابية تنعكس عمى ما يخمقو رة عمى إنجاز المياـ بسرعة وحسـالقد

حساس بالسعادة والفرح ، وينعكس ذلؾ في مج ممو عمى إنتاجية لدى الفرد في اإلنتاج وا 
عممو وحياتو بشكؿ عاـ بينما الضغط السمبي لو آثار سمبية عمى صحة اإلنساف 

نتاجيتو في  ، فمف أحد ىذه الضغوط أنو يشعر بحث الوالنفسية ثـ عمى أدائو وا 
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 (9002،  فقييي)والحياة ككؿ بحث لمباإلحباط وعدـ الرضا والعجز والنظرة السمبية 
ؾ اتفاؽ عمى أف ينافيتعمؽ األمر بضغط الباحثيف والعمماء ،  ومراعاة الفرؽ بيف عندما
بيا الفرد عند  أوؿ ىذه العناصر ىي األفكار السمبية التي يشعر ىناؾ ثالثة عناصر،و

العنصر الثاني ىو استجابة الفرد الجسدية لممحفزات المجيدة التي  التسبب في التوتر،
أو بيئة  جامعةواء كانت عائمة أو يواجييا ، والعنصر الثالث ىو بيئة الفرد ، س

اجتماعية عامة ، كما يمكف أف يكوف في تمؾ البيئة عمى اإلطالؽ ، أًيا كاف يمكف أف 
 يثير سيتـ العثور عمى الفرد وتنشيطو ووضعو في وضع غير طبيعي.

تفاعؿ ىذه العناصر مع بعضيا البعض لو آثار ذات طبيعة عاطفية مثؿ الخوؼ  إف
االكتئاب ، واألحداث الخارجية ىي الشرارة أو البداية التي يأتي والغضب والشعور ب

؛ كيؼ يرى الفرد ىذه األحداث  منيا الضغط ، ولكف يجب اتباع باقي العناصر مثؿ
رد فعؿ الفرد الجسدي بطبيعتو الذي تحركو المشاعر داخؿ  ومف ثـ معرفةويفسرىا، 

 فرد.ال

، التي بحثت العالقة بيف  ( Gavala،  9002)جافاال، دراسةنظر إلى عند ال
، والدافع األكاديمي  واالستمتاع، وعدـ الراحة في بيئة الجامعة  الضغوطتصورات 

ونوعية الحياة ، والتوتر وعدـ الراحة في بيئة الجامعة ، وقمة الشعور بالسيطرة 
حساس أقؿ بالبيجة  األكاديمية كاف مف المرجح أف يؤدي إلى نوعية حياة أقؿ ، وا 

 يمية والتحفيز.األكاد

في السنوات األخيرة ، كاف لعمـ النفس اىتماـ متزايد باستكشاؼ مفيوـ جودة الحياة 
والمتغيرات ذات الصمة مثؿ الرضا عف الحياة ، والسعادة ، ومعنى الحياة ، والكفاءة 
الذاتية ، واإليجابي ، الذي يفحص الرضا ، ويالحظ االحتياجات في سياؽ عمـ النفس 

جمب الجوانب في حياة الفرد والمجتمع إلى مستوى الرفاىية ، بعد أف تجاىؿ اإليجابي ل
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نب السمبية عمماء النفس لفترة طويمة الجوانب اإليجابية لإلنساف وتعامموا مع جميع الجوا
ستخدـ في جميع المجاالت ، بما في ذلؾ نوعية الحياة وجودة ، وكاف مفيوـ الجودة ي

وغيرىا مف المجاالت ، وأصبحت الجودة ىدًفا المستقبؿ ـ وجودة اإلنتاج وجودة التعمي
عمى ىذه الخمفية ، يمكف تحديد مشكمة و  (9002)عبد اهلل ، ألي منفعة متاحة لمفرد 

واضطراب في السؤاؿ الرئيسي التالي: ىؿ ىناؾ عالقة بيف الضغط النفسي بحث ال
التالية مف ىذا  يمكف استخالص األسئمة و؟ 91-اليمع لدى المصابيف بفيروس كوفيد

 السؤاؿ الرئيسي: 

واضطراب اليمع سية ىؿ توجد فروؽ بيف الجنسيف في كؿ مف الضغوط النف -9
 أنثى(؟ -)ذكر   91-لدى مريضي كوفيد

  91-واضطراب اليمع لدى مريضي كوفيدىؿ توجد فروؽ في الضغط النفسي  -3
 التعميمي؟حسب مستوى 

  91-لدى مريضي كوفيدىؿ توجد فروؽ في الضغط النفسي واضطراب اليمع  -2
 حسب العمر ؟

 البحثأىداف 

 -الحالية إلى: بحث تيدؼ ال

 .91-التعرؼ عمى العالقة بيف الضغط النفسي واضطراب اليمع لدى مرضى كوفيد -9
 .والعمر التعميـحسب الجنس ومستوى بحث تحديد الفروؽ بيف أفراد عينة ال -3

 البحثاىمية 

 تالية:الحالية في الجوانب البحث تكمف أىمية ال
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 األىمية النظرية

المناعة النفسية وتأثيره عمى  اضطراب اليمعتقديـ فكرة عف الدور الذي يمكف أف يمعبو 
تحدد درجة التحكـ لدة مصابيف فيروس كورونا ، وىو ىدؼ يجب العمؿ عميو لدى 

نفسو ، وتؤثر عمى دوافعو  السيطرة عمىقدرتو عمى و الفردي في الضغوط النفسية 
 لمستقبؿ ، وترصد قيمة اإليجابية.تدعـ تطمعاتو في اوسموكو ، و 

كمشكمة شائعة ، ويجب أف يكوف ىناؾ  ةالنفسي بالضغوطأيًضا عمى بحث ركزت ىذه ال
تحسف نوعية التي وعي بأسبابو وطرؽ الوقاية منو قبؿ العالج ، والعادات اإليجابية 
حدث عندما ال لتي تالحياة ، وتجعؿ الحياة ذات قيمة ، وتمنع األعراض المرضية ا

األطر النظرية النفسية في  التي تثريبحث المعنى ومف خالؿ ىذه التكوف الحياة خالية 
 مجاؿ الضغط النفسي ونوعية الحياة.

واضطراب اليمع خاصًة لدى قمة الدراسات والبحوث المتعمقة بالضغوط النفسية  -3
ت العربية عمى الجوانب ، حيث ركزت العديد مف الدراسا 91-المصابيف بفيروس كوفيد

قميمة جًدا بحيث  السويةفي الشخصية والمعمومات المتوفرة عف الشخصية  السويةغير 
حوؿ الدور الذي يمعبو عمـ النفس اإليجابي في سيرىا ، وال بد مف التركيز ال يمكف تف

 .المناعة النفسية لدى المصابيف بفيروس كورونا  التعامؿ مع قضية جودة الحياة

 ة العمميةاألىمي

التطبيقية في االستفادة مف نتائجيا في إعداد بعض برامج بحث تكمف أىمية ال -9
واستراتيجيات اإلرشاد الفردي والجماعي لتطوير مقاومة الضغوط النفسية وتحسيف 

 .لدى المصابيف بفيروس كورونا  نوعية الحياة
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المصابيف بفيروس  لدى التعامؿ مع الضغط النفسي بشكؿ متوازف وكيفية مواجيتو -3 
 كورونا.

حقيؽ جودة الحياة والسيطرة عمى اضطراب اليمع لدى المصابيف معرفة كيفية ت -2
 بفيروس كورونا.

 بحث حدود ال

 الحالية عمى النحو التالي :بحث الحدود تتحدد 

 -الحدود الموضوعية : 

 .ىاتو بفحص العالقة بيف متغيري اضطراب اليمع و المناعة النفسية بحث تحدد ال

 -الحدود المكانية : 

 طالب وطالبات الجامعات العراقية الخاصة.

 -الحدود الزمانية : 

 ـ . 3439-3434في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي بحث ال تـ إعداد ىذا

 البحثمصطمحات 

 الضغوط النفسية 

عمى أنو: رد فعؿ غير محدد لمجسـ عمى كؿ مطمب أو حدث خارجي ، تـ تعريفو 
 مع متطمبات البيئة مف خالؿ استخداـ طرؽ جديدة لجياز المناعة. لمتكيؼ
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قوة خارجية تؤثر عمى النظـ الفسيولوجية  ابأني ةالنفسي ،الضغوطالبعض ياكما يعرف
والنفسية واالجتماعية لمفرد ، فإف اإلجياد النفسي ىو نتاج تقييـ المواقؼ الخطرة التي 

 تميز الفرد عف اآلخر.

 جودة الحياة 

ا الحياة عمى أني جودة ( p226,2006.,al et, Taylor)اف ؼ تايمور وروجيعر    
، حتى لو كاف لديو األمف والرضا بالرفاىية والسعادة،  إرضاء الفرد بحيويتو أو بشعوره

 ما يمنع ذلؾ .

 اضطراب اليمع  

نوبة اليمع ىي ىجوـ مفاجئ مف القمؽ الشديد الذي يؤدي إلى ردود فعؿ جسدية شديدة 
ال يكوف ىناؾ خطر حقيقي أو ال يوجد سبب واضح لمخوؼ. يمكف أف تكوف  عندما

نوبات اليمع مخيفة لمغاية. عند حدوث نوبات اليمع ، قد تعتقد أنؾ تفقد السيطرة ، أو 
 تصاب بنوبة قمبية ، أو حتى تموت.

يعاني الكثير مف الناس مف نوبة ىمع مرة أو مرتيف فقط في حياتيـ ، وتختفي المشكمة 
ربما عندما تنتيي المواقؼ العصيبة. ومع ذلؾ ، إذا كنت تعاني مف نوبات ىمع ، 

متكررة وغير متوقعة وقضيت فترات طويمة مف الوقت في خوؼ دائـ مف نوبة أخرى ، 
 فقد تكوف لديؾ حالة تسمى اضطراب اليمع.

وتؤثر في حيف أف نوبات اليمع ال تيدد الحياة في حد ذاتيا ، إال أنيا قد تكوف مخيفة 
 بشكؿ كبير عمى نوعية حياتؾ. لكف العالج يمكف أف يكوف فعااًل لمغاية.
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 المناعة النفسية  

المناعة النفسية عند اإلنساف ، وفكرتيا أنو نظاـ مترابط لو جوانب متعددة مف الموارد 
الشخصية مف حيث الجوانب المعرفية والتحفيزية والسموكية التي تمنح اإلنساف مناعة 

ف خالليا مواجية اإلجياد ومقاومتو. وتحسيف الصحة العقمية. تقمؿ فعالية يستطيع م
أداء جياز المناعة النفسي لدى األشخاص الذيف تعرضوا لصدمات نفسية مف احتمالية 
تفاقـ مظاىر اضطراب ما بعد الصدمة مف خالؿ فعالية ميارات التكيؼ التكيفية القائمة 

ي االستيعاب. الميارات القائمة عمى ميارات االحتواء عمى اإلرادة واليقظة العقمية ، وتقو 
واالنتقاؿ ، والتي مف خالليا يكوف لدى الشخص القدرة عمى إدارة والسيطرة عمى 
المشاعر السمبية المتعمقة بالحدث الصادـ ونقؿ الطاقة السمبية إلى الجسـ ، باإلضافة 

اجية شخص يعاني مف إلى نظرة إيجابية لمذات تتحكـ في النفس. والسياؽ. إف مو 
العديد مف التجارب المؤلمة يمكف أف تظير لو العديد مف االضطرابات النفسية ، 
تتفاوت في الدرجة والشدة باختالؼ التركيب والتركيب العقمي ، والتي تتميز بمناعة 

 عقمية كاممة ، مما يمنع ىذه المشاكؿ العقمية مف أف تصبح اضطرابات دائمة.

،  p  ،2005.124)عريفات لممناعة النفسية ، لذلؾ تعرفيا أواله ىناؾ العديد مف الت
Olah)  كوحدة متكاممة ومتعددة األبعاد مف الموارد الشخصية المتعمقة بالجوانب

)المعرفية والعاطفية والسموكية(( التي تجعؿ الفرد محصًنا ضد التي يمكنو التعامؿ معيا 
و الثقة ، ومراقبة ؛ اإليماف ثة أنظمة ومقاومتيا ودعـ الصحة العقمية ، مف خالؿ ثال

التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض لتطوير الميارات التكيفية (األداء ، والتنظيـ الذاتي 
التي تعنى بتأثير العوامؿ النفسية بحث كأحد فروع ال ، وتعرؼمبادئ البيف ما دعـ مل

 واالجتماعية عمى وظائؼ جياز المناعة الفردي والمتطمبات البيئية.
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 فيروس كورونا 

فيروسات كورونا ىي مجموعة مف الفيروسات التي يمكف أف تسبب أمراًضا مثؿ نزالت 
البرد ، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس( ، ومتالزمة الشرؽ األوسط التنفسية 
)ميرس(. تـ اكتشاؼ نوع جديد مف فيروس كورونا بعد تحديده عمى أنو سبب انتشار 

 .3491صيف عاـ مرض بدأ في ال

" ويشار إليو 3ُيعرؼ الفيروس اليوـ باسـ "فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 
 3491. يسمى المرض الناتج بمرض فيروس كورونا SARS-CoV-2باسـ 

(COVID-19 في مارس .)3434 ( أعمنت منظمة الصحة العالمية ،WHO أنيا )
 عمى أنو جائحة. COVID-19صنفت جائحة 

 ل الثاني: اإلطار النظري و الدراسات السابقةالفص

 المناعة النفسيةإطار نظري حول أوال : 

يتجو مفيوـ المناعة النفسية إلى االتجاه اإليجابي في عمـ النفس وقد ازداد االىتماـ بو 
مؤخًرا حيث أنو مؤشر عمى الصحة العقمية والبدنية لمفرد وىو عامؿ ميـ في حماية 

 عدد مف األمراض.الفرد مف اإلصابة ب

عادة ما يتـ التعامؿ مع ىذا المفيـو في العمـو النفسية في سياؽ صعوبات الحياة بشكؿ 
عاـ ، حيث يتـ الحكـ عمى مستوى مناعة الشخص العقمية في ضوء النتائج التي يتـ 

،   seery)الحصوؿ عمييا مف التجارب المجيدة ، سواء كانت إيجابية أو سمبية 
تنشأ المناعة النفسية في ظؿ الظروؼ التي تتحدى الفرد إليقاظ  ،و( 6102،  9066

موارده الشخصية مف أجؿ التعامؿ مع ىذه المواقؼ العصيبة التي تعيؽ تحقيؽ أىدافو 
(Mckay et al. ،2008 ،145.) 
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بأف المناعة النفسية "ىي نظاـ متكامؿ مف أبعاد  (Olah 9000  ،9009 )يرى و
زية والسموكية التي تمنح المناعة ضد اإلجياد ، وتدعـ النمو الشخصية المعرفية والتحفي

وىي  (862،  9062زيدان ، ) ؿ كأجساـ مضادة نفسية ضد اإلجيادالصحي ، وتعم
قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى أسباب الضغط النفسي واإلحباطات والتيديدات والمخاطر 

ر اإليجابي والسيطرة واألزمات النفسية مف خالؿ التحصيف النفسي مف خالؿ التفكي
الجيد ز يركوتعمى العواطؼ واإلبداع في حؿ المشكالت وزيادة الكفاءة الذاتية والنمو ، 

 عمى اليدؼ والظروؼ الصعبة والمتغيرة والتكيؼ مع البيئة.

رتبط بقدرة الفرد عمى استخداـ الطرؽ واآلليات النفسية ت يرى الباحث أف المناعة 
صعوبات االجتماعية والتكيفية والضغط النفسي: اإلدارة واالستراتيجيات لمواجية ال

الذاتية والفاعمية ، التوجو نحو اليدؼ ، التكيؼ والمرونة النفسية ، التديف ، المسؤولية 
أف ىناؾ ثالثة روافد رئيسية يستمد منيا  (94-99 ،9062)حسنين ، االجتماعية 

، الرافد الثاني: عمـ النفس  مفيوـ المناعة النفسية: الرافد األوؿ: عمـ نفس الصحة
" جيمبرت العصبي المناعي ، الرافد الثالث: التفاعؿ بيف الدماغ وجياز المناعة و يذكر 

بعض السمات العامة التي تميز المناعة النفسية عمى  (162،  6222) "زمالئوو 
 النحو التالي:

 منحةالفشؿ إلى نجاح والشد ة إلى  تحويؿ. 
 المقبوؿ والمقنع. التفسير والتبرير المنطقي 
  ُينظر إلى المقاومة الذاتية وميارات حؿ المشكالت والتوجو نحو اليدؼ

 باعتبارىا مقدمة لممناعة النفسية
 .اإلصالح الشامؿ والتأىيؿ وليس التحسيف الجزئي المؤقت فقط 
 دعـ األفكار اإليجابية 
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 تفاعؿ بشكؿ سمبي عندما تكوف األحداث السمبية متوقعةعدـ ال 

المناعة النفسية إلى ثالثة أنواع تشبيًيا بالمناعة  (28-21،  9000رسي ، )ميقسـ 
 العضوية:

المناعة النفسية الطبيعية: وىي موجودة في اإلنساف في طبيعة تكوينو النفسي ،  -9
 والتي مف خالؿ التفاعؿ بيف الوراثة والبيئة تنمو وتتفاقـ وال تضعؼ بسرعة.

عيًا: يكتسب الفرد مف الخبرات والميارات والمعرفة المناعة النفسية المكتسبة طبي -3
التي تعمموىا مف األزمات والصعوبات السابقة ، حيث تعتبر ىذه الخبرات والميارات 
بمثابة تطعيمات نفسية تنشط وتقوي جياز المناعة العقمي ،وىذا يجعؿ تعرض الفرد 

عمى تحمؿ األزمات لإلحباطات والصعوبات والعقبات المحتممة مفيد في تنمية قدرتو 
 وامتالؾ تجارب تنشط مناعتو النفسية.

المناعة النفسية المكتسبة صناعيًا: وىي تشبو المناعة الجسدية الناتجة عف الحقف  -2
المتعمد لمجرثومة المخالفة في الجسـ بعد إضعافيا لتقميؿ خطرىا ، وتبقى مناعتيا في 

ية المكتسبة بشكؿ مصطنع مف خالؿ الجسـ مدة طويمة. وبالمثؿ ، تتحقؽ المناعة النفس
تعريض الفرد بشكؿ متعمد لمواقؼ الخوؼ والتوتر والغضب المحتمؿ أثناء تدريبو عمى 
التحكـ في عواطفو وأفكاره ومشاعره والتعود عمييا ، والخوؼ وىواجس الخوؼ والقمؽ 

 وتبديد الغضب. واستبداليا بأفكار إيجابية ومشاعر بييجة.

أف أعراض نقص المناعة تشمؿ: قابمية ( 296-290،  9009)كامل ، كما وجد 
عالية لإليحاء ، وفقداف النفس وضبط النفس ، والتخمي عف الفشؿ ، واالنعزالية ، 

مب الفكري. ضعؼ العاطفي النضج وفقداف الفرح والحيوية ، وضيؽ األفؽ ، والتص
 دفاعي.ظيور ما يدؿ عمى الكذب ال،و 
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بمفيوـ المناعة النفسية ومنيا المشقة النفسية التي وىناؾ بعض المفاىيـ التي تختمط 
،  9001)حبيب ، يعر فيا بأنيا القدرة العالية عمى المواجية اإليجابية وتحرير الضغط 

النفسية  الضغوطىو أف  (222،  222،  9062)زيدان والفرؽ بينيما بحسب ( 82
وثيا ، وتحدث ىي رد فعؿ إيجابي أو عالج ناجح لألزمات والضغط النفسي بعد حد

كميا تدابير و االحتياطات الواجب مواجيتيا حتى النفسية بوعي ، في حيف أف المناعة 
ال تحدث األزمات والضغوط النفسية ، أي قبؿ حدوثيا وتحدث بغير وعي في العقؿ 

 الباطف ، وىي عممية معقدة وشاممة وميمة مثؿ الشمؿ النفسي. 

ذا أردنا أف ن القوؿ أنو عند حدوث مرض عقمي ،  ؿ ، فيمكفشرح أكثر باستخداـ مثاوا 
لدينا يصبح إما أف نواجو صعوبة في تحممو والتعايش معو أو محاولة عالجو ، أو 

مناعة ، لذلؾ نترؾ تمؾ العوامؿ الممرضة في كؿ فرصة. لمياجمتنا باستخداـ لقاحاتنا 
بة مف واتخاذ اإلجراءات التي تبعدنا عف أي شيء يمكف أف يسبب المرض ؛ اإلصا

خالؿ تحويؿ مياراتنا وأفكارنا ومشاعرنا ودوافعنا ومعرفتنا إلى حواجز أو جدراف 
 تحمينا. منيا قبؿ أف تصؿ إلينا وتصيبنا بأحد أبعاد أو مكونات المناعة العقمية.

 

 -دراسات سابقة تناولت المناعة النفسية مع متغيرات أخرى :

ضات الطوارئ في في مقارنة بيف ممر ( Gombo  ،2009) دراسةنظرت  
المجر والسويد مف حيث عوامؿ العمؿ والدعـ االجتماعي والشخصي المنعكس 

 في المناعة العقمية والرضا عف الحياة كمحددات لإلرىاؽ العقمي. 
لالعتراؼ بالمناعة النفسية كمفيـو ( 9002)أواله ، أواله دراسة كما ُأجريت  

التي ركزت  (9060ار ، )عبد الجببحث جديد لممواجية والصمود ، وكذلؾ 
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عمى فحص العالقة بيف المناعة العقمية والكفاءة الشخصية والسمو الذاتي ، 
العمر المتوقع تقارف متوسط بحث ،  (9060توث  وناجي. )أواله،و وأجرى 

والمناعة النفسية في مختمؼ الثقافات لتحديد العالقة بيف المناعة النفسية 
،  9066) ألبرت لورينتشبحث ف أف العمر المتوقع ، في حيومتوسط 

Albert-Lorinez et al).  لتحديد العالقة بيف خصائص الجياز المناعي
النفسي والمزاج العاطفي لمشخصية لدى المراىقيف. باإلضافة إلى ذلؾ ، أجرى 

بعنواف المناعة دراسة  ( Dubey & Shahi ،9066) "دوبي وشاىي "
ميف الطبية تيدؼ إلى التحقيؽ في دور لمبحث النفسية وطرؽ المواجية ، وىي 

المناعة النفسية في تكييؼ االستراتيجيات وتقميؿ التوتر والتحقيؽ في اإلرىاؽ 
التي أجريت لمتعرؼ عمى  (9062عجم )األودراسة بيف المينييف الطبييف. . 

 الصمة بيف المناعة النفسية والدعـ االجتماعي.
، وتنمية  النفسية( لتحديد أىمية تحفيز المناعة 3492محمد )دراسة أجريت  

 ؼ مف التدريس في تدريب المعمميف.ميارات التفكير اإليجابي ، وتقميؿ الخو 
( التي نفذت لتعريؼ مفيوـ المناعة النفسية ، ومعرفة 3492زيداف ) و دراسة 

 أبعادىا أو مكوناتيا ، وخمؽ مقياس لقياسيا في طمبة الجامعة. 
( التي ىدفت إلى مراجعة مستويات المناعة النفسية 3490عمي ) راسةو د 

 ء األكاديمي لدى طالب الجامعات .وعالقتيا بالتكيؼ األكاديمي واألدا
لمناعة النفسية لدى ( التي أجريت لمكشؼ عف أجيزة ا3492كالمار ) و دراسة 

،  9061)النظرية التي أجراىا راتشماف دراسة في حيف أف  طالب الجامعة،
 .النفسيحوؿ اآلثار المعرفية عمى جياز المناعة  راتشمان(
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 اضطراب اليمع  إطار نظري حول ثانيًا :

اضطراب اليمع مف أكثر األمراض شيوًعا حيث شيد األطباء مؤخًرا زيادة ممحوظة في 
ىؤالء المرضى الذيف يعانوف مف حاالت غامضة مف القمؽ ونوبات اضطراب اليمع 

وف طويمة أو قصيرة نسبًيا وعادة ما تكوف مصحوبة بأعراض غير التي يمكف أف تك
مريحة تؤدي إلى عالج المرضى في المستشفيات وغرؼ الطوارئ والعيادات مف قبؿ 
األطباء مف مختمؼ التخصصات وأحياًنا في وحدات العناية المركزة. وألف سر ىذه 

مرضى الذيف يعانوف مف النوبات المفاجئة فإنيا تسبب حالة مف القمؽ الشديد لدى ال
ىذه النوبات وأحبائيـ ، وكذلؾ األطباء الذيف يعالجوف ىؤالء المرضى ، حيث يتـ 
تشخيص ىذه الحاالت عمى أنيا نوبات قمبية أو حاالت عصبية مصاحبة. مف خالؿ 
عدـ التوازف أو األمراض العضوية الحادة ، ومف ىنا بحث األطباء عف نوع األعراض 

ض لنوبة اليمع مف حيث انتشارىا واألسباب المحتممة ليذه النوبات التي تصاحب التعر 
، وكذلؾ كيفية التعامؿ معيا ، وما الجديد فييا. التشخيص والعالج موجوداف ، والبحث 
عف طريقة لتقميؿ اإلصابة ومحاولة تقميؿ معدالت االنتشار في المرضى الذيف يعانوف 

 مف ىذه الحالة.

يط بيذا االضطراب الذي يصيب مرضى النوبات عمى الرغـ مف الغموض المح
االضطرابات النفسية يقفوف بحث المفاجئة ، فإف األطباء والعمماء المتخصصيف في 

مكتوفي األيدي أماـ ىذا الغموض ، ويشعروف مف قريب أو بعيد بخصائص أو 
أغراض ىذه النوبات لتقديـ تعريؼ مبرر ليذه الحالة. أف يفقد المريض السيطرة عمى 

 .نفسو ويعتقد أف ىذه ىي النياية أو أنيا عمى وشؾ الوفاة
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 تعريف اضطراب اليمع: 

( إال في حالة المعمف 9192لـ يظير مفيوـ اضطراب اليمع أو تعريفو مف قبؿ )
. إي ، مونش( ، بينما مصطمحات "اضطراب اليمع" و "نوبات 9192)إدوارد مونش ، 

حالة غامضة حت مؤخًرا حالة مرضية ، و الحديث أصباليمع" في مراجع الطب النفسي 
تصيب نسبة كبيرة مف الناس مف مختمؼ األعمار ، وبالعودة إلى كيفية وصؼ ىذه 
الحالة في الماضي ، فيي تشبو الحالة التي أبمغ عنيا الدكتور دا كوستا ، والتي أثرت 

اليمع لـ األىمية عمى الرغـ مف أف مفيوـ اضطراب مى الجنود أثناء الحرب األمريكية ع
يتمؽ الكثير مف البحث واالىتماـ مثؿ المفاىيـ األخرى المماثمة ، فإف التعريفات التي 
تدور حوؿ ىذا المفيوـ جيدة حيث وجد الباحثاف عدًدا مف التعريفات التي مكنتيما مف 
التوافؽ مع التعرؼ عمى طبيعة ىذا المفيوـ وفيـ معناه ومضمونو سواء مف الناحية 

 النفسي عمـ اليمع( في معجـ 9491،  9114فسية مثؿ كماؿ الدسوقي )الطبية أو الن
اضطراب اليمع يعني: "الخوؼ الشديد ، الذي يصاحب اضطراب اليمع في كثير مف 
األحياف سموؾ متيور وغير عقالني ، والشعور العميؽ بالخوؼ وتفكؾ السموؾ يسيطر 

أة في اليجمات التي عمى اضطراب اليمع ، والقمؽ في ىذه االضطرابات يحدث فج
كما ورد في "قاموس عمـ النفس والطب النفسي" ، فقد أشار  ،تياجـ الفرد وتكوف ساحقة

إلى اضطراب اليمع عمى أنو: "حالة مف القمؽ أو العصاب تتميز بتكرار نوبات اليمع 
التي تحدث بشكؿ مفاجئ وغير متوقع أو في مواقؼ معينة ، وتستمر النوبة عادة عدة 

 مصحوًبا بقمؽ وقمؽ حاد ومفاجئ مع أعراض مثؿ األزيز أو صعوبة التنفس.دقائؽ و 

 -: دراسات سابقة عن اضطراب اليمع مع متغيرات أخرى

تجريبية عمى عينة مف دراسة ،   (9000)ستيوارت ، جريجوري ، وآخرون أجرى  
المرضى الذيف يعانوف مف نوبات اليمع المرتبطة برىاب الخالء لتحديد فعالية 
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( مريضًا 99موؾ المعرفي. العالج في متابعة لمدة عاـ واحد ، تـ تشخيص عدد )الس
ممف زاروا العيادات بنوبات ىمع مصحوبة برىاب الخالء ، وتـ تقديـ العالج المعرفي 
السموكي ليذه العينة. وأكدت النتائج نجاح العالج المعرفي السموكي في التخفيؼ مف 

أدى العالج المعرفي السموكي إلى توقؼ حدة ومعاناة ىؤالء المرضى ، حيث 
 ٪( مف المرضى مقارنة بالعالج بالعقاقير مثؿ البنزوديازيبيف.91)
إلى إثبات فعالية تقنية  (Antonio ،Nardia et al ،2002)دراسة ىدفت  

استرخاء التنفس لدى المرضى الذيف يعانوف مف نوبات اليمع مع رىاب الخالء 
( مريًضا 32، وتألفت العينة مف )DSMالرابع المشخص في الدليؿ التشخيصي 

( المشاركوف مف أقارب 39يعانوف مف نوبات ىمع مصحوبة برىاب الخالء. و ) 
( متطوًعا لـ يعانوا مف االضطراب كعينة ضابطة ، 34مرضى الدرجة األولى و )

أف المرضى الذيف يعانوف مف نوبات اليمع المصحوبة برىاب الخالء بحث وأثبتت ال
ـ استجابات قمقة لطريقة استرخاء التنفس مقارنة لباقي أفراد العينة وأظير أيًضا لديي

نتائج نجاح طريقة استرخاء التنفس كعالج سموكي ، كما قاؿ لعالج نوبات اليمع مع 
 رىاب الخالء.

، و  Krasik et al. (2003) Michelle Craskea"دراسة استخدمت  
Joseph Decolab  و ،Andrei Sachsc  ، وDeborah  و ،

Pontilloa" (29 مريًضا يعانوف مف نوبات ىمع مصحوبة برىاب الخالء وتيدؼ )
إلى تطوير برنامج سموكي معرفي لمتحكـ والسيطرة باستخداـ رىاب الخالء اليجمات 
المصاحبة بيف المرضى لعالج المرضى الذيف يعانوف مف نوبات اليمع مع رىاب 

طريقة التعرض بحث المفتوحة ، استخدمت الالخالء بسبب وجودىـ في األماكف 
المباشر لممثير ، وأظيرت النتائج انخفاًضا كبيًرا في أعراض نوبات اليمع المصحوبة 

 ألماكف المفتوحة.ل يفتجنبغير مو  وأصبحوا غير خائفيف برىاب الخالء
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 الفصل الثالث : منيج البحث و إجراءاتو

 بحث أواًل: منيجية ال

مف حيث الطريقة المستخدمة ، بحث راءات المستخدمة في ىذه اليشرح ىذا الفصؿ اإلج
، وعرض األساليب بحث ، والعينة ، واألداة المستخدمة في البحث ومجتمع ال

 اإلحصائية المستخدمة.

 :البحثنيج 

بحث استخدـ الباحث المنيج الوصفي بطريقتو االرتباطية والتي تتوافؽ مع جوىر ال
ف الضغوط النفسية ونوعية الحياة ، والتي يمكف مف خالليا الحالية ، لتقصي العالقة بي

معرفة ما إذا كانت ىناؾ عالقة بيف اثنيف أو أكثر مف المتغيرات ومعرفة درجة ىذه 
 العالقة .

 :البحثمجتمع 

طالب الجامعات الخاصة العراقية بأقساميـ المختمفة ومستوياتيـ بحث يمثؿ مجتمع ال
 المختمفة.

 :البحثعينة 

بطريقة العينة العشوائية البسيطة ، وىذا النوع مف بحث لباحث باختيار عينة القاـ ا
العينات يعني تكافؤ الفرص لمختمؼ عناصر المجتمع لتكوف أحد مفردات العينة ، وىي 

 أفضؿ أنواع العينات إف أمكف تطبيقيا .
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 األساليب اإلحصائية:

ي تحميؿ البيانات التي تـ ( فSPSSاستفاد الباحث مف حزمة البرامج اإلحصائية )
عدًدا مف األساليب اإلحصائية الوصفية ألغراض التحميؿ ، بحث جمعيا واستخدـ في ال

 والتي نمخصيا فيما يمي:

 ومصداقية آراء عينة الدراسة.بحث اختبار كرونباخ ألفا: لقياس ثبات أداة ال -

تغيريف ومعرفة مدى اختبار معامؿ ارتباط بيرسوف البسيط: لمعرفة العالقة بيف الم -
 صدؽ التناسؽ الداخمي بينيما.

التكرارات والنسب: لحساب التكرار والنسبة المئوية لبيانات المشاركيف في عينة  -
 الدراسة.

 حساب الوسط الحسابي: إلجابات أفراد العينة. -

ودرجة حساب االنحراؼ المعياري: التقدير المفظي المستخدـ لشرح معنى المتوسط  -
 فؽ.التوا

 اختبار الصدق و الثبات :

 تـ اختبار صدؽ محاور وتعابير االستبياف بطريقتيف:          

مف أعضاء الييئة : تـ تقديـ االستبياف إلى عدد مف المحكميف ظاىري صدؽ  -
 عدد مف الجامعات الخاصة في دولة العراؽ .في  التدريسية

مف  طالب 94ة مف صدؽ المحتوى: تـ تطبيؽ األداة عمى عينة مسح مكون -
 ، ثـ تـ جمع المالحظات وتعديميا. الجامعات الخاصة في محافظة بغداد
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 حسب متغير الجنسبحث أوال: توزيع أفراد عينة ال

 (6) رقم جدول

 توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس
 

 بنسبة 22 كاف العينة ضمف مف الذكور الطمبة عدد أف (1) رقـ الجدوؿ مف يتضح
 ما وىو العينة مف %45 بنسبة 18 اإلناث الطمبة عدد بمغ بينما العينة، مف 55%
 التجاوب فكاف الذكور، مف العينة أفراد مف األكثر االستجابة نسبة أف لمباحث يعني
 الدائرية بالقطاعات ممثمة بحثال عينة في يفالجنس كال يمي وفيما إلييـ، بالنسبة سريع
 (.1) بالشكؿ ممثمة

 
 
 
 
 

 الجنس التكرار النسبة المؤية

 ذكر 22 %55.0 

 أنثى 18 %45

 المجموع 40 %100
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 حسب متغير الجنسبحث : توزيع أفراد عينة ال9شكؿ 

 
 حسب متغير العمربحث ثانيا: توزيع أفراد عينة ال

 (3جدوؿ رقـ )
 حسب متغير العمربحث توزيع أفراد عينة ال

 العمر  التكرار النسبة المؤية

 34-99مف  22 %55

 32-39مف  11 %27.5

 فأكثر 30مف  7 %17.5

 المجموع 40 %100
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 ضمف مف 34-99 مف العمرية الفئة مف الطمبة عدد أف (3) رقـ الجدوؿ مف يتضح
-39 العمرية الفئة مف الطمبة عدد بمغ بينما العينة، مف55% بنسبة 22 كانوا العينة
 مف فأكثر 30 العمرية الفئة مف الطمبة عدد وكاف ،27.5% بنسبة 11 كانوا 32

 .17.5% بنسبة 7 كانوا العينة ضمف
 بأف انطباع يعطي مما 22 الفئة ضمف مف 34-99مف تقع العمرية الفئة أغمبية

 متوسط في النفسية مناعتو عمى عكسين وما بالفيروس المصابيف لدى اليمع اضطراب
 العمر متغير توضيح يمي وفيما ،اليمع باضطراب لإلصابة عرضة االكثر فيـ العمر،

 (.3) بالشكؿ ممثال الدائرية بالقطاعات ممثمة بحثال عينة في
 

 ثالثا: توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير  المستوى التعميمي
 جدول رقم )2(

 توزيع أفراد عينة البحث حسب المستوى التعميمي

 

 المستوى التعميمي التكرار النسبة المؤية

 دبمـو 6 %15

 بكالوريوس 18 %45

 ماجستير 16 %40

 المجموع 40 %100
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 مف  الدبموـ التعميمي المستوى ذوي مف الطمبة عدد أف (2) رقـ الجدوؿ مف يتضح
 المستوى ذوي مف الطمبة عدد بمغ بينما العينة، مف15% بنسبة 6 كانوا العينة ضمف

 المستوى ذوي مف الطمبة عدد وكاف ،45% بنسبة 18 كانوا بكالوريوس التعميمي
 متغير توضيح يمي وفيما ،40% بنسبة 16 كانوا العينة ضمف مف ماجستير ميميالتع

 (.2) بالشكؿ ممثال الدائرية بالقطاعات ممثمة بحثال عينة في التعميمي المستوى
 اختبار صدق االتساق لمحاور الدراسة:

وأيضا بحث ( معامؿ االرتباط بيف معدؿ محوري ال2يوضح الجدوؿ رقـ )          
بحث وىذا يدؿ عمى وجود االرتباط القوي بيف معدؿ محوري  0.05أكبر الكمي  المعدؿ

 وكذلؾ المعدؿ الكمي لمعبارات في االستبانة، وىنا تعتبر المحاور صادقة.

 (4جدول رقم )

 وأيضا المعدؿ الكمي لمعبارات في االستبانةبحث معامؿ االرتباط بيف معدؿ محوري ال

معامل  محتوى المحور المحور
 رتباطاال 

مستوى 
 الداللة

المحور 
 األوؿ

 0000 1 اضطراب اليمع

المحور 
 الثاني

المناعة النفسية لمرضى فيروس 
 كورونا

.731 0000 
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 اختبار الثبات لفقرات أداة الدراسة:

 تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات فقرات أداة الدراسة.  

وىي بحث امؿ ألفا كرونباخ لعبارات أداة ال( القيمة لمع0يوضح الجدوؿ رقـ )          
( ، وتعتبر درجة عالية لمثبات وىذا يدؿ عمى ثبات اإلجابات مف المبحوثيف،  910.) 

 العالية.بحث ويدؿ أيضا عمى قدرة أداة ال

 (2جدول رقم )

 بحث معامؿ ألفا كرونباخ إلبعاد أداة ال

 ألفا كرونباخ عدد العبارات أبعاد المحور المحور
 

 ضطراب اليمعا
 508. 2 الضغوط النفسية
 368. 2 جودة الحياة 

 631. 2 القمؽ
 524. 93 - المناعة النفسية

 

 ومناقشتيا بحثال نتائج
 التحميالت بعض الباحث أجرى الدراسة. لنتائج تقديمًيا عرًضا الجزء ىذا يتضمف

 الدراسة. مجتمع أفراد استجابات حسب بحثال أسئمة عمى لإلجابة المناسبة اإلحصائية
 وربطتيا بحثلم النظرية األطر ضوء في الميدانية بحثال نتائج وفسرت الباحثة ناقشت
 التالي: النحو عمى السابقة بحثال بنتائج
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 كل محور من المحاور بعبارات اضطراب اليمع :نتائج مدى تأثر 
 (6جدول رقم )

 

 م معامل االرتباط العبارة
  الضغوط النفسية -6

 9 اقمؽ مف عدـ تقدير االخريف لي في المستقبؿ 1
ي الى صعوبة المناىج الدراسية قد تؤدي ب 08.

 الفشؿ
3 

أخشى مف وقوع بعض المصائب في  122.
 المستقبؿ.

2 

 0 أفكر احيانًا بأف حياتي ستتغير لألسوء 077.-
 2 ينتابني القمؽ بشأف الرسوب في االمتحانات. 394.
كؿ ما حولنا يؤكد اف الماضي افضؿ مف  264.

 الحاضر والمستقبؿ
2 

  جودة الحياة -9 
كر اني سأعمؿ في أشعر بالتوتر عندما اف 120.

 مينة ال احبيا
1 

 9 انزعج عندما افكر في مستقبمي الميني 052.-
يضايقني اف التكنولوجيا سوؼ تقمؿ مف فرص  508.

 العمؿ .
1 

تجارب االخريف تؤكد ما ينتابني مف قمؽ عمى  233.
 مستقبمي

94 

 99 اقمؽ كثيرًا لعدـ معرفتي بجوانب دراستي 052.

ر بأنني سأصاب بمرض خطير يشغمني التفكي 213. 93 
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 مثؿ فيروس كورونا.
  القمق -2 

 92 ال يناقشني أحد بشأف مستقبمي الدراسي 319.

 90 يشغمني التفكير في مستقبمي الدراسي. 019.

 92 تالزمني فكرة الموت في كؿ وقت 449.
 92 لدي شعور بقرب انييار العالـ مف حولي 027.-
بشأف وحدتي في اقمؽ كثيرًا عندما افكر  245.

 المستقبؿ.
91 

 99 أخشى التعرض لمفقر والحاجة 214.
 

الرتباط لجميع العبارات عند مستوى الداللة ايوضح الجدوؿ أعاله أف معامؿ           
 .لعبارات المحور األوؿ صادقة( وىذا يدؿ عمى أف ا0.05تبيف أنو أقؿ مف )

 المحور الثاني : المناعة النفسية لدى مصابين فيروس كورونا

 معامل 
 االرتباط

 م العبارة

 9 ىؿ يمكف أف يصؿ الوباء إلى المجتمع؟ 289.

 3 ىؿ الوباء عمى درجة عالية مف الخطورة تستحؽ الخوؼ؟ 341.
 2 غرافي؟.ىؿ ييدد الوباء بقاء المجتمع أو بناءه الديمو  053.-
 0 كـ سنفقد مف األفراد؟ ىؿ نحف قادروف عمى مواجية المخاطر؟ 369.
 2 ىؿ الدولة تقدر المخاطر بشكؿ جيد وتستعد ليا؟ 178.
سيظير أفراد المجتمع االلتزاـ بسموكيات صحية مستجدة مثؿ انتظاـ  135. 2 
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 غسؿ اليديف والتعقيـ باالضافة لمبس الكمامات في األماكف المزدحمة
 1 ال أشعر بالحرج عند الحديث عف مشكالتي النفسية. 067.
ال أتردد في طمب االستشارة النفسية إذا واجيتني مشكمة أو أزمة نفسية  176.

 خالؿ فترة إصابتي بفيروس كورونا .
9 

 1 األزمات الشديدة والمزمنة فقط ىي التي تحتاج إلى العالج النفسي. 226.

 94 غط نفسي ممكف أف يصبح مريضًا نفسيًا.أي شخص يعيش في ض 128.

 99 أي شخص ممكف أف يتعرض لممعاناة والمرض النفسي. 228.

ما يخيفني مف مراجعة المعالج النفسي ىو نظرة النػاس لػي عنػدما  128.
 يعرفوف ذلؾ.

93 

 92 ىناؾ عالقة بيف االمراض النفسية و فيروس كورونا . 129.

أفكر في ناس عندىـ مشاكؿ نفسية يعيػشوف فػي  أشعر بالتوتر عندما 149.
 المنطقة التي أسكف فييا.

90 

السعادة و التفاؤؿ مف أىـ الطرؽ لمحفاظ عمى المناعة النفسية خالؿ  084.
 فترة إصابتي بفيروس كورونا.

92 

 

بيف أنو الرتباط لجميع العبارات عند مستوى الداللة تايوضح الجدوؿ أعاله أف معامؿ 
 .( وىذا يدؿ عمى أف العبارات المحور الثاني صادقة0.05أقؿ مف )
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 ومقترحاتيابحث توصيات ال

 توصيات الدراسة:

أماـ ما شيده العالـ مف أزمات وأحداث ضاغطة ، أصبح اإلنساف أكثر  
عرضة لالضطراب في كثير مف جوانب حياتو وفي مختمؼ األعمار ، بحيث 

 يكوف ذلؾ ضرورًيا. 
التجاىات في الصحة النفسية ليس فقط عمى المدى القصير ، ولكف رصد ا 

والطويؿ حسب الحالة االجتماعية والجنس وعوامؿ أيًضا عمى المدى المتوسط 
 أخرى.

تطوير الميارات لمواجية اإلجياد في مختمؼ األعمار ، وخاصة في مرحمة  
التحكـ في المراىقة ، مما سيساعد في بناء شخص بالغ قادر عمى التعامؿ و 

 األحداث المختمفة التي تنطوي عمى الكثير مف التوتر والضغط النفسي.
تدريب األفراد عمى استراتيجيات المواجية وتطوير المرونة والقدرة عمى التحمؿ  

والمرونة مف خالؿ دمج ىذه المواضيع في المناىج عمى مستويات مختمفة مف 
 التعميـ.

خالؿ االىتماـ بالجوانب اإليجابية لمفرد  تفعيؿ مبادئ عمـ النفس اإليجابي مف 
وتنميتيا والمحافظة عمييا والتركيز عمى نقاط القوة في الشخصية مثؿ التفاؤؿ 
والسعادة والمعنى في الحياة واإليماف والمسؤولية والمثابرة ، حيث أف جميع 
المتغيرات األساسية التي تؤثر عمى الفرد تساعد في الحفاظ عمى صحتو 

 الجسدية في مواجية التوتر.العقمية و 
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ممخص النتائج بعد تطبيؽ المعايير عمى عينة مف المجتمع المبناني ، تـ العثور عمى 
 ما يمي:

 بحالة نفسية عالية. العراقيوفعمى الرغـ مف جائحة كورونا ، يتمتع  
يعاني المراىقوف مف انخفاض مستويات الصحة النفسية مقارنة بالبالغيف وكبار  

 السف.
د مقارنة حالة الصحة النفسية بيف المرأة والرجؿ وجد اختالؼ بيف النوعيف عن 

 ألف النساء يعانيف مف ضعؼ الصحة العقمية مقارنة بالرجاؿ.
 كمما انخفض مستوى التعميـ ، انخفضت الصحة العقمية. 
يعاني األشخاص العاطموف عف العمؿ مف حالة صحية نفسية متدنية مقارنة  

لي فإف األشخاص ذوي الدخؿ االقتصادي المنخفض ىـ أكثر بالعامميف ، وبالتا
 اآلثار السمبية لموباء مقارنة بمف لدييـ مستويات اقتصادية متوسطة وعالية.
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 المراجع

 المراجع العربية :

بحث ـ( الضغط النفسي وعالقتو بالرضا الوظيفي. 3449فاتح، العبودي ) 
 ينة، الجزائرجامعة منتوري قسنط .ماجستير غير منشورة

(جودة الحياة لدى عينة مف الراشديف في ضوء بعض 3449عبد ااهلل، ىشاـ ) 
  0،ع: 90المتغيرات الديموجرافية، بحث منشور، ـ:

.(المناعة النفسية مفيوميا وأبعادىا وقياسيا.  3492زيداف، عصاـ محمد ) 
 .993- 999(29مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، ع )

(تنشيط المناعة النفسية لتنمية ميارات التفكير اإليجابي  3492حسنيف، إيماف ) 
مجمة  .وخفض قمؽ التدريس لدى الطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع

 . 22-99( ،  03) 2دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، السعودية، 
 .(السعادة وتنمية الصحة النفسية. الجزء األوؿ 3444مرسي، كماؿ إبراىيـ ) 

 .القاىرة: دار النشر لمجامعات
 :( ، اتجاىات معاصرة في عمـ النفس، القاىرة3443كامؿ، عبد الوىاب ) 

 .مكتبة األنجمو المصرية
(، فعالية استخداـ تقنيات المعمومات في 3442حبيب، مجدي عبد الكريـ ) 

تحقيؽ أبعاد جودة الحياة لدى عينات مف الطالب العمانييف. وقائع ندوة في عمـ 
 .ديسمبر، جامعة السمطاف قابوس 91- 91لنفس مف ا
( ، المناعة النفسية وعالقتيا بالكفاءة 3494عبد الجبار، مواىب عبد الوىاب ) 

الشخصية وسمو الذات لدى المصابيف بمرض الغدة الدرقية، رسالة دكتوراه، 
 .كمية التربية، الجامعة المستنصرية
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ة وعالقتيا بالمساندة الجتماعية (المناعة النفسي3492األعجـ. نادية محمد ) 
لدى طمبة الجامعة. رسالة ماجستير، كمية التربية لمعموـ االنسانية، جامعة 

 .ديالي. العراؽ
(توجو اليدؼ لدى طالبات المرحمة الجامعية 3492محمد، أسماء محمد ) 

كناتج لمممارسات التعميمية العضاء ىيئة التدريس. مجمة كمية التربية بالزقاقيؽ 
 .291-312،  94 ، ع
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 المالحق
 أوافق 

 هبشد
 ال أوافق ال محايد أوافق

 أوافق
 بشدة

      اليمع اضطراب األول: المحور
      المستقبل في لي االخرين تقدير عدم من اقمق

      .الفشل الى بي تؤدي قد الدراسية المناىج صعوبة

      .المستقبل في المصائب بعض وقوع من أخشى
      . لألسوء ستتغير حياتي بأن احياناً  أفكر

      االمتحانات. في الرسوب بشأن القمق ينتابني

 الحاضر من افضل الماضي ان يؤكد حولنا ما كل
 .والمستقبل

     

 ال مينة في سأعمل اني افكر عندما بالتوتر أشعر
 . احبيا

     

      .الميني مستقبمي في افكر عندما انزعج

 فرص من تقمل سوف التكنولوجيا ان يضايقني
 . العمل

     

 عمى قمق من ينتابني ما تؤكد االخرين تجارب
 . مستقبمي

     

 مصابين لدى النفسية المناعة الثاني: المحور
 كورونا فيروس
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      .المجتمع؟ إلى الوباء يصل أن يمكن ىل

 تستحق الخطورة من عالية درجة عمى الوباء ىل
 .الخوف؟

     

 بناءه أو المجتمع بقاء الوباء ييدد ىل
 .الديموغرافي؟.

     

 عمى قادرون نحن ىل االفراد؟ من سنفقد كم
 المخاطر؟ مواجية

     

      .ليا؟ وتستعد جيد بشكل المخاطر تقدر الدولة ىل

 مشكالتي عن الحديث عند بالحرج أشعر ال
 النفسية.

     

 واجيتني إذا النفسية االستشارة طمب في أتردد ال
 بفيروس إصابتي فترة خالل نفسية أزمة أو مشكمة
 كورونا

     

 تحتاج التي ىي فقط والمزمنة الشديدة األزمات
 .النفسي. العالج إلى

     

 أن ممكن نفسي ضغط في يعيش شخص أي
 .نفسيًا. مريضاً  يصبح

     

 فيروس و النفسية االمراض بين عالقة ىناك
 كورونا

     

 


