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( في ضوء بعض المتغّيرات 19-خالل جائحة كورونا )كوفيد اللبنانّيينالّصحة الّنفسّية لدى "
 "الديموغرافّية
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 :صملخّ ال

في  خالل أزمة جائحة كورونا، وإلى الوقوف على الفروقات اللبنانّيينمستوى الّصحة الّنفسّية لدى يهدف هذا البحث إلى التعّرف على 
وضع العمر، والنوع، والوضع اإلجتماعّي، والمستوى التعليمّي، والمستويات الّصحة النفسّية في ضوء بعض المتغّيرات الديموغرافّية ك

( فردًا من 2347تّم إعتماد المنهج الوصفّي المسحّي الُمقارن، وتضّمنت العّينة ). وقد ، والمحافظةوالمستوى اإلقتصاديّ الوظيفّي، 
قائمة خاّصة بالبيانات الديمغرافّية، و إعداد إستمارة  ( سنة. وقد تمّ 84 – 13مختلف المحافظات الّلبنانّية، ترواحت أعمارهم بين )

 يتمّتعون بدرجة مرتفعة من الّصحة النفسّية. اللبنانّيين . أظهرت النتائج أنّ Symptom checklist-90لة األعراض المرضّية المعدّ 
 كما أظهرت وجود فروق داّلة إحصائّيًا في الّصحة الّنفسّية ُتعزى للفئة الُعمرّية، والنوع، والوضع اإلجتماعّي، والمستوى التعليمّي،

 ادّي. والوضع الوظيفّي، والمستوى اإلقتص

 -يميالمستوى االقتصادي والتعل -فئة العمرّيةال –أزمة جائحة كورونا  –األعراض المرضّية  –الّصحة الّنفسّية  :حةتياالكلمات المف
 المحافظات اللبنانّية. -الوضع الوظيفي 

 
 المقّدمة: 

ى حّد فيستطيع أن يستثمر جميع قدراته وطاقاته إلى أقصُتساعد الصّحة النفسّية الفرد على تحقيق العديد من األمور المتعّلقة به، 
ممكن، كما يكون قادًرا على مواجهة مختلف المتطّلبات الحياتّية والمواقف والمشكالت التي تواجهه في حياته، ذلك أّن امتالك الفرد 

ة األزمة سّية اليوم من شأنه المساعدة في إدار أحد ميكانيزمات التوافق ُيعّد مؤّشًرا على صّحته النفسّية. ولعّل التمّتع بالصّحة النف
المتعّلقة بالفيروس، أي يمكن اعتبارها عاماًل مساعًدا في مواجهة الوباء. فأحد أهم مؤّشرات الصّحة النفسّية هو التحّكم في األزمات 

 نفسّية. وإدارتها بشكٍل جّيد، فكّلما كان اإلنسان قادًرا على إدارة أزماته الحياتّية كان أكثر صّحة

( بإعتباره وباءًا مهددًا COVID-19أزمة صحّية عالمّية حيث ظهر مرض فيروس "كورونا" )(، 2019منذ نهاية العام ) ويواجه العالم،
 ء؛اللّصحة. فباإلضافة إلى األعداد المتزايدة من الحاالت المصابة والوفيات، هناك أيضًا آثار إقتصادّية، وإجتماعّية، ونفسّية لهذا الوب

ذلك أّن مليارات األفراد يخضعون للحجر الصحّي المنزلّي، كما تّم إغالق العديد من المؤّسسات والمنشآت لتحقيق التباعد اإلجتماعّي 
 إلى تغيير(. وأّدت جائحة فيروس "كورونا" والتباعد اإلجتماعّي Banerjee & Rai, 2020: 1كإجراء إلحتواء إنتشار الفيروس )

 Cudjoe( بالغين ُيعانون من مشاكل على صعيد الصّحة النفسّية )4( من )1ل فيها األفراد، وأفادت الّدراسات أّن )الطريقة التي يتفاع
& Kotwal, 2020: E27 .) 

ومع االنتشار الكبير لفيروس كورونا في كل البلدان وفي ظّل غياب أي لقاح مؤّكد أو دواء ما تزال اليوم القضايا المتعّلقة بالفيروس 
قاية منه وعالجه موضع اهتمام، فمع ظهور العدوى، وتحت تأثير الحجر المنزلي، وهو مصطلح جديد يتم تداوله اليوم وُيقصد به والو 

إلتزام كل أفراد األسرة المنزل وعدم الخروج منه إال للضرورة، والتباعد االجتماعي، ال بّد من االنتقال إلى مرحلة التفكير في مشاكل 
والبحث في المعاناة النفسّية وخطر االصابة باالكتئاب. فال شّك أّن هذا الحجر ليس باألمر الّسهل، ذلك أّن اإلنسان الصّحة النفسّية، 

معتاد طيلة حياته على الخروج من المنزل إّما للعمل أو لقضاء حاجاته أو للترفيه عن الّنفس، فهو كائن اجتماعي ومن الّصعب أن 
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التباعد االجتماعي، وألّنه من المهم أن يتمّتع أفراد المجتمع بالصّحة النفسّية كونها تمّس كل إنسان  ينعزل عن اآلخرين ويعيش في ظلّ 
 (.57: 2010وتّتصل به، أصبح التركيز على الصّحة النفسّية ُيشّكل أولوّية. فالصّحة النفسّية هدٌف يسعى إليه كل فرد )أحمد، 

أّن الحجر المنزلي المفروض على أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب الجائحة،  وُيجمع األخّصائّيون في الصّحة النفسّية على
ة. ليس أمًرا سهاًل، وال موضوًعا ُيستهان به، إذ أّنه إجراء استثنائّي وغير مسبوق ُيقّيد الحرّيات الفردّية حّتى في الدول الديمقراطيّ 

 ّصًة بالّنسبة للذين يفشلون في التعامل بشكٍل إيجابّي مع هذا الظرفويتسّبب هذا الوضع بمشاكل نفسّية للعديد من األشخاص، خا
 (. وتزداد فرص هذه المشكالت وتختلف أشكالها مع ظروف العزل المنزلي والعزلة االجتماعّية. on-Line ،2020)غبيشي، 

ة لألفراد، سواء على المدى القصير أو وتجدر اإلشارة إلى أّن المعلومات حول هذا التأثير الدقيق لهذه األزمة على الصّحة النفسيّ 
ا. وبمراجعة منهجّية لألدبّيات المتعّلقة بالمقارنة مع فيروسات كورونا األخرى مثل المتالزمة التنّفسّية الحاّدة  لوخيمة االطويل قليلة جدًّ

ذات طبيعة نفسّية كالقلق، تبّين خالل مراحل األعراض ظهور اضطرابات  MERSومتالزمة الشرق األوسط التنفسّية  SARSسارس 
 االكتئاب، األرق وارتباك الذاكرة.

بناًء على ما سبق تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة مستوى الصّحة النفسّية لدى اللبنانّيين خالل جائحة كورونا وذلك في ضوء كّل من 
ئمة إستمارة البيانات الديموغرافّية و قاتطبيق العمر، النوع، المحافظة، الوضع االجتماعّي والتعليمي. ولتحقيق هذا الهدف سيتم 

 حيث سيتم اختيار عشوائّية  Symptom Checklist-90األعراض المرضّية المعّدلة 

 أهمّية الّدراسة ومبّررات اختيارها

عن جائحة وباء كورونا بسبب انتشاره في جميع أنحاء العالم، وكيف  WHOأعلنت منّظمة الصّحة العالمّية  2020مارس  11في  
أّثر ذلك على نمط الحياة االجتماعّية والتفاعالت بين األفراد، ووصفته المنّظمة بأنه سّبب حالة طوارئ صحّية عاّمة تُثير القلق 

ئ األمر، وتغافل الكثر عن الحالة النفسّية لألفراد الدولي، وتوّجهت األنظار إلى الحالة الصحّية الجسدّية كونها هي األهم في باد
، إذ من الضروري امًّاهاالهتمام بالصّحة النفسّية في الفترات العصيبة أمًرا ودورها في تعزيز المناعة النفسّية والجسدّية على حّد سواء، ف

يروس، حيث يمكن للمخاوف حول انتقال المرض من اّتخاذ االجراءات الالزمة للحفاظ على الصّحة النفسّية للمجتمعات المتأّثرة بالف
إال أّنه لألسف غالًبا ما يتم تناسي الُبعد النفسي حيث ال ُتلحظ له أهمّية في  شخٍص إلى آخر أن تترك أثًرا سلبيًّا على الصّحة النفسّية.

ز ة الجسدّية ومدى تأثيرهما على الجهاظل األزمات، على الّرغم من تذكير العلماء باالرتباط الوثيق بين الصّحة النفسّية والصحّ 
 المناعي، بل إّن التوّتر والقلق قد يؤّديان إلى اإلصابة بالكثير من األمراض.

( جاء فيه "أّنه من 2019حزيران/ يونيو ) 11وقد نشرت منّظمة الصّحة العالمّية تقريًرا عن الصّحة النفسّية في حاالت الطوارئ في 
ة األشخاص المعّرضين لحاالت الطوارئ إن لم يكن كّلهم من ضائقة نفسّية ومعظمهم يمكن أن تتحّسن حالتهم المرّجح أن ُيعاني غالبيّ 

بمرور الوقت". وأّن "األشخاص المصابون باضطرابات نفسّية شديدة معّرضون للخطر باألخّص أثناء حاالت الطوارئ ويحتاجون إلى 
(. إال أّن الّدراسات المتخّصصة on-line -ألساسّية األخرى )منّظمة الصّحة العالمّيةالرعاية الصحّية النفسّية وتأمين االحتياجات ا

حول فيروس كورونا وأثره على الصّحة النفسّية تعتبر نادرة، فال بيانات حول األمر، وإذا تّم ذكر بعض الروابط المحتملة بين الكورونا 
من صّحتها من خالل إجراء الّدراسات العلمّية، األمر الذي دفع إلى تنفيذ  واالضطرابات النفسّية، فال يزال األمر يتطّلب التحّقق

للوقوف على أبرز المشكالت النفسّية التي قد تظهر لدى األفراد مع تحديد مستواها، خاّصة وأّنه في ظّل األزمة كان  الدراسة الحالية
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ات الصّحة النفسّية لدى المجتمع اللبناني، للقيام بالخطو من الضروري كمختّصين في علم الّنفس المساهمة في الوقوف على مستوى 
لّراهنة ا الوقائّية والعالجّية المناسبة قبل تفاقم المشكالت، إذ ُيعتبر التحّلي بالصّحة الّنفسّية حاليًّا عاماًل مساعًدا على إدارة األزمة

أطلق "المنتدى االقتصادّي العالمّي بالتعاون مع مركز  بالّتعامل مع انتشار الفروس بل مواجهته والتغّلب عليه، وفي هذا اإلطار
Orygen وهو مركز مختّص بأبحاث الّصّحة النفسّية للشباب وترمة أألبحاث السريرّية، أطلقتا تقرير اإلطار العالمّي للصّحة النفسّية ،

(. وانطالًقا مّما CNN, on-Lineواالقتصادّيات ) للشباب، تُنادي فيه باالستثمار في رأس المال الّنفسّي المستقبلي لألفراد والمجتمعات
توى التي تهتم بمجال تحديد مس -في حدود العلم واالطالع -سبق تظهر أهمّية الّدراسة العلمّية من حيث أّنها تعّد األولى من نوعها

نا، كما تكتسب ظّل انتشار فيروس كورو الصّحة النفسّية وتحديد أبرز المشكالت النفسّية التي ُيعاني منها أفراد المجتمع اللبناني في 
 أهمّيتها من أهمّية الموضوع، حديث الساعة اليوم من جهة، وخدمة المجتمع من حهٍة ثانية.

 أما على المستوى العملي، فتتجّلى أهمّية الّدراسة في النقاط اآلتية:

 النفسي.قد تحّث المعنيين في الوزارات واإلدارات إلى إيالء االهتمام بالجانب  -
 قد تدفع إلى إنشاء خلّية أزمات لمواكبة التطّورات النفسّية المرافقة ألي أزمة. -
 قد تقّدم تصّوًرا عن أبرز المشكالت النفسّية التي ُيعاني منها اللبنانّيون في ظّل أزمة وباء كورونا. -

 الّدراسات السابقة وبناء اإلشكالّية

النفسّية خالل جائحة كورونا تبّين عدم وجود دراسات عربّية في هذا الخصوص،  لدى البحث عن دراسات بحثت في موضوع الصّحة
 إال أّنه وبالمقابل يوجد العديد الدراسات األجنبّية والتي سيتم عرض أبرزها فيما يلي:

الصين.  على الطالب في 19-( في الصين، تحت عنوان: "التأثير النفسي لجائحة كوفيد2020) Cao et alدراسة كاو وآخرين  -
The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China حاولت هذه الدراسة .

الوقوف على التأثير النفسي لجائحة كورونا على طالب الجامعات من كلّية الطب في الصين، ولهذا الهدف تّم اّتباع المنهج الوصفي 
( طالًبا، وُنّفذ معهم حزمة استبيان مقياس اضطراب القلق العام. أظهرت النتائج 7143قودّية على )المسحي، حيث اشتملت العّينة العن

من قلق خفيف. عالوة على ذلك تبّين أّن وجود  %21.3من قلق متوّسط و %2.7من المبحوثين ُيعانون من قلق شديد و %0.9أّن 
ة قلق الطالب، كما ارتبط التأخير في األنشطة األكاديمّية بشكٍل إيجابي أقارب أو معارف ُمصابين بـكورونا قد شّكل عامل خطر لزياد

 بأعراض القلق. 

( في سويسرا، تحت عنوان: "الطالب قيد اإلغالق: 2020) Elmer, Mepham & Stadtfeldدراسة إيلمر وميفام وستادفيلد  -
 :Students under lockdownمقارنة بين الشبكات االجتماعّية للمتعّلمين وصّحتهم النفسّية قبل وأثناء أزمة كورونا في سويسرا 

Comparisons of students’ social networks and mental health before and during the COVID-19 crisis 
in Switzerland بحثت هذه الدراسة في الشبكات االجتماعّية للطالب وصّحتهم النفسّية قبل ووقت انتشار وباء كورونا، باستخدام .

. وقام الباحثون بتحليل التغيير في أبعاد متعّددة للشبكات كالتفاعل، الصداقة، الدعم 2018البيانات الطولّية التي تّم جمعها منذ عام 
( طالًبا 214جتماعي والمشاركة، ومؤّشرات الصّحة النفسّية كاالكتئاب، القلق، التوّتر والوحدة. وذلك ضمن مجموعتين تضّمنت )اال

( طالًبا. وبعد المقارنة تبّين أّن 54وإجراء مقارنات إضافّية مع مجموعة سابقة لم تشهد األزمة بلغ عددها ) الذين ُيعانون من األزمة،
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والمشاركة في الدراسة أصبحت قليلة. عالوة على ذلك، تفاقمت مستويات التوّتر، القلق، الوحدة واالكتئاب لدى الطالب شبكات التفاعل 
مقارنًة بما كانت عليه قبل األزمة. وتحّولت المخاوف من فقدان الحياة االجتماعّية إلى مخاوف بشأن الّصحة واألسرة واألصدقاء. 

حّددة لكورونا والعزلة في الشبكات االجتماعّية ونقص التفاعل والدعم العاطفي والعزلة ارتبطت بمسارات وأشار التحليل أّن المخاوف الم
سلبّية للصّحة النفسّية. وتبّين أّن الطالبات لديهّن مستوى صّحة نفسّية متدٍن خاّصة فيما يتعّلق باالندماج االجتماعي والضغوط 

 المرتبطة بالوباء.

(، تحت عنوان: تأثير جائحة كورونا على الصّحة النفسّية 2020في العديد من الدول ) Xiong et al دراسة كسيونغ وآخرون  -
 Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: Aللسّكان: مراجعة ممنهجة. 

systematic review تّم إجراء بحث وثائقي منهجي مبنّي على .PubMed وEmbase  وMedline وWeb of Science ،
حيث تّم إجراء بحث يدوي على الباحث العلمي من  PRISMAمايو، ومقالت إلرشادات  17، من بداية  الوباء حتى Scopusو

Google عراض أ ، لتحديد الدراسات ذات الصلة. وتّم اختيار المقاالت بناًء على معايير محّددة. وقد كشفت النتائج عن ارتفاع معّدالت
والضيق  %53.8إلى  %7، واضطراب ما بعد الصدمة من %48.3إلى  %14.6واالكتئاب من  %50.9إلى  %6.33القلق من 

في عموم السّكان حالل جائحة كورونا في  %81.9إلى  %8.1وتّم اإلبالغ عن اإلجهاد من  %38إلى  %34.43النفسي من 
ة حدة األميركّية، تركيا، نيبال والدانمرك. وبهذا تبّين ارتباط جائحة كورونا بمستويات شديدالصين، اسبانيا، إيطاليا، إيران، الواليات المتّ 

 األهمّية من الضيق النفسي.

(، تحت عنوان" الحالة النفسّية للطالب الجامعّيين خالل فترة انتشار وباء كورونا. 2020في الصين ) Liu & Liuدراسة ليو وليو  -
Psychological State of College Students During COVID-19 Epidemic هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على .

 ةمستوى االدراك والحالة النفسّية والقلق واالكتئاب لدى طالب الجامعات خالل فترة انتشار وباء كورونا، وذلك لفهم الدينامّيات النفسيّ 
( طالب جامعي عن طريق استبيان تّم 509في المسحي، وجمع بيانات )للطالب الذين ُيعانون من االجهاد. تّم اعتماد المنهج الوص

ئج اتنفيذه عبر االنترنت. واسُتخدم مقياس القلق واالكتئاب التابع لمركز الدراسات الوبائّية لتقييم أعراض القلق واالكتئاب. وبّينت النت
في مشاعر القلق والذعر من التعّرض للمخاطر، وكانت وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين النوعين من طالب الجامعات المختلفة 

مستويات القلق واالكتئاب لدى طالب الجامعات أعلى من مستويات المعايير الوطنّية. إضافًة إلى ذلك تبّين أّن الذعر من الوضع 
 الوبائي شّكل عامل خطر القلق. 

(، تحت عنوان: "الحالة النفسّية واألداء األسرّي لطالب 2020في نيجيريا ) Lucia Yetunde Ojewalegدراسة أوجيواالغ  -
 جامعة إبادان أثناء االغالق المرتبط بكورونا.

Psychological state and family functioning of University of Ibadan students during the COVID-19 lockdown  

لق واالكتئاب وطرق مواجهة الطالب الجامعّيين للوضع في إحدى الجامعات النيجيرّية. كما هدفت هذه الّدراسة إلى فحص انتشار الق
( طالًبا جامعيًّا في الكلّيات األساسّية، تّم توزيع االستبيان 386درست العالقة بين الحالة النفسّية وعمل األسرة. اشتملت العّينة على )

 Mcبينما تّم تقييم األسرة باستخدام نموذج  HADSتنفيذ مقياس القلق واالكتئاب ، كما تّم googleعبر االنترنت باستخدام نموذج 
Master Family Assessment Device (FAD) وكان الطالب في 31.9و %41.5. بلغ معّدل انتشار القلق واالكتئاب .
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حّمل لت العوامل المرتبطة بعدم القدرة على تالكلّيات ذات الصلة بالصّحة أقّل قلًقا بشكٍل ملحوظ من أولئك في الكلّيات األخرى. شكّ 
تكاليف ثالث وجبات غذائّية في اليوم وباألداء األسري السلبّي واإلصابة بمرض مزمن والعيش في منطقة ذات معّدل مرتفع من كورونا 

 عوامل أساسّية في االكتئاب.

( في كندا، تحت عنوان: " مكافحة سارس واآلثار النفسّية للحجر الصّحي في 2004) Hawryluck et alدراسة هاوريلوك وآخرون  -
. توّجهت الدراسة نحو SARS Control and Psychological Effects of Quarantine, Toronto, Canadaتورنتو، كندا" 

حي، مت الدراسة المنهج الوصفي المسشخًصا تّم وضعهم في الحجر الصّحي أثناء تفّشي مرض السارس في تورنتو. استخد 15000
، إضافًة إلى تقرير ذاتي مصّمم لتقييم الضائقة الذاتّية الحالية CES-Dومقياس االكتئاب  IES-Rتّم تنفيذ مقياس األحداث المنّقح 

ّن لّرغم من أالناتجة عن حدث مؤلم في الحياة. أظهرت النتائج أّن نسة كبيرة من األشخاص المعزولين ُيعانون من الضيق على ا
األشخاص الخاضعين للحجر الصّحي عانوا من أعراض توحي بكٍل من اضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب، إال أّن المقاييس 

المستخدمة لقياس هذه األعراض، من وجهة نظر الباحثين، ليست كافية لتأكيد هذه التشخيصات. كما ارتبط التعّرف على شخص 
 مباشر مع اضطراب ما بعد الصدمة وأعراض االكتئاب.مصاب بالسارس أو التعّرض ال

ُيالحظ مّما سبق، أّن الّدراسات قد توّجهت بمعظمها نحو فئة الطالب الجامعّيين، وقد اعتمدت على البحث في تأثير جائحة كورونا 
كتئاب، رات الصّحة الّنفسّية كاالعلى مستوى القلق العام، وتقييم شبكة العالقات االجتماعّية كالتفاعل، الّصداقة، المشاركة، ومؤشّ 

 التوّتر والوحدة. 

وتعّد الّدراسة الحالية، األولى من نوعها على مستوى المجتمع اللبناني إذ أّنها تعمل على الوقوف على مستوى الصّحة الّنفسّية لدى 
هي ضطرابات األكل والنوم، األعراض الجسدية و عاّمة اللبنانّيين، وذلك عبر تحديد مستويات الوسواس القهري، والعدائّية، الذهانّية، ا

ى في الدراسات التي بحثت في التأثير النفسي لجائحة كورونا، هذا إضافًة إل -في حدود العلم واالطالع -جميًعا متغّيرات لم يتم تناولها
مي ، منطقة الّسكن، المستوى التعليدراسة مستوى االكتئاب والقلق وذلل في ذوء العديد من المتغّيرات الديمغرافّية كالّنوع، العمر

واالقتصادّي. وهي بذلك عملت على البحث في العديد من المتغّيرات التي لم تتطّرق إليها أي دراسة بهذا الّشكل، حسب اطالعنا. 
 انطالًقا مّما سبق تطرح الّدراسة الحالية اإلشكالّية التالية:

 ( في ضوء بعض المتغّيرات الديموغرافّية؟19-الل جائحة كورونا )كوفيدما هو مستوى الّصحة الّنفسّية لدى اللبنانّيين خ

 األسئلة الفرعّية: 

 حيث تنبثق عن اإلشكالّية الرئيسّية األسئلة الفرعّية التالية:

 ما هو مستوى الّصحة النفسّية لدى اللبنانّيين خالل جائحة كورونا؟ .1
 هل توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للعمر؟  .2
 هل توجد فروق داّلة إحصائّيًا بين الذكور واإلناث في مستويات الصحة النفسّية؟  .3
 هل توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للوضع اإلجتماعّي؟ .4
 ُتعزى للمستوى التعليمّي؟هل توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية  .5
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 هل توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للوضع االقتصادّي؟ .6
 هل توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للوضع الوظيفّي؟ .7
 هل توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للمحافظة؟ .8

 سة الحالية ما يلي:فرضيات الّدراسة: تفترض الدرا

( متدٍن ومرتبط ببعض المتغّيرات 19 -إّن مستوى الصّحة النفسّية لدى اللبنانّيين خالل جائجة كورونا )كوفيد الفرضّية الرئيسّية:
 الديمغرافّية.

 الفرضيات الفرعّية/ اإلجرائّية: وهي على الشكل التالي:

 نفسّية خالل جائحة كورونا.ُيعاني اللبنانّيون من مستويات منخفضة من الّصحة ال .1
 توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للعمر. .2
 توجد فروق داّلة إحصائّيًا على مستوى الصّحة النفسّية ُتعزى إلى نوع أفراد العّينة. .3
 توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للوضع اإلجتماعّي. .4
 إحصائّيًا على مستوى الصحة النفسّية ُتعزى إلى المستوى التعليمّي.توجد فروق داّلة  .5
 توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للوضع االقتصادّي. .6
 توجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للوضع الوظيفي. .7

 .محافظةتوجد فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى لل .8

 أهداف الّدراسة: 

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األهداف، على الشكل التالي:

حيث تحاول الدراسة الوقوف على مستوى الصّحة النفسّية لدى اللبنانّيين خالل أزمة الكورونا، وتحديد أبرز  الهدف الرئيسي:
وذلك في ضوء بعض المتغّيرات الديمغرافّية كالنوع، العمر، المستوى االقتصادي  االضطرابات النفسّية التي ظهرت نتيجة هذه الوباء

 والمستوى التعليمي.

 األهداف الفرعّية: 

 وتتحّدد فيما يلي:

 تحديد مستوى الصّحة النفسّية لدى أفراد العّينة. -
 تبيان مستوى الصحة النفسّية في ضوء اختالف أعمار ونوع أفراد العّينة. -
 الصحة النفسّية في ضوء المحافظة التي يسكنها أفراد العّينة.تبيان مستوى  -
 تبيان مستوى الصحة النفسّية في ضوء الوضع الوظيفي واالقتصادي. -
 الوصول بأفراد قادرين على تطوير مرونتهم النفسّية لتقّبل األزمات. -
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 الوصول بأفراد قادرين على تطوير أساليب ُتسأعدهم في الحّد من القلق. -
 مجتمع قادر على تمييز األعراض الجسدّية الناجمة عن ضغوط نفسّية من غيرها.الوصول ب -

 حدود الّدراسة: 

 تتحّدد نتائج الّدراسة الحالية بالمحّددات اآلتية:

 حيث تنّفذ الدراسة الحالية في كل المحافظات اللبنانّية. الحدود المكانّية: -
 (. 2020تّم تنفيذ الجانب الميداني خالل الفترة الزمنّية بين شهرّي حزيران وتموز من العام ) الحدود الزمانّية: -
 وتتمّثل بعّينة من اللبنانّيين من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشيخوخة. الحدود البشرّية: -
 المرضّية قائمة األعراضمتمّثلة في وهي ترتبط بأدوات القياس الموضوعّية المستخدمة في البحث الحالي وال الحدود الموضوعّية: -

 .Symptom Checklist-90المعّدلة 

 تحديد مصطلحات الّدراسة:

الصّحة النفسّية بأّنها حالة من العافية يستطيع فيها كّل فرد إدراك إمكاناته  WHOتعّرف منّظمة الصّحة العالمّية الصّحة النفسّية: 
والعمل بشكٍل منتج ومفيد واإلسهام في مجتمعه. وتبرز أهمّية الصّحة النفسّية كذلك في  الخاّصة والتكّيف مع حاالت التوّتر العادّية

، والذي ينّص على أّنها حالة من اكتمال السالمة بدنيًّا، عقليًّا واجتماعيًّا ال مجّرد انعدام المرض أو دستور منّظمة الصّحة العالمّية
وحسب "عبد العزيز القويصي" تعني الصّحة النفسّية التوافق التام أو التكامل بين (. on- line -العجز )منّظمة الصّحة العالمّية

الوظائف النفسّية المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات النفسّية العادية التي تطرأ عادًة على اإلنسان، ومع الّشعور اإليجابي 
 سّي الذي يهدف إلى تماسك الّشخصّية ووحدتها وتقّبل الفرد لذاته وتقّبل(. وهي تتضّمن بذلك التوافق النف6: 1952بالّسعادة والكفاية )

 (.33: 2000اآلخرين له بحيث يترّتب على هذا كّله شعوره بالّسعادة والّراحة النفسّية )صالح الّدين، 

ية والتي المستخدم في الدراسة الحالوتتحّدد إجرائيًّا الصّحة النفسّية بالمؤّشرات التي يدّل عليها قائمة األعراض المرضّية المعّدلة 
 تستقصي كّل من األعراض الجسدّية، الوسواس القهرّي، االكتئاب، القلق، العدائّية، الذُّهانّية ومجموعة من اضطرابات األكل والنوم.

يروسات يًرا من فهو فصيلة من الفيروسات التي قد ُتسّبب المرض للحيوان واالنسان، ومن المعروف أّن عدًدا كبفيروس كورونا: 
كورونا تسّبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفّسي التي تتراوح حّدتها من نزالت البرد الّشائعة إلى أألمراض األشّد وخامة مثل 

 19-فيدو متالزمة الشرق األوسط التنّفسّية والمتالزمة التنّفسّية الحاّدة. وُيسّبب فيروس كورونا المكتشف مؤّخًرا مرض فيروس كورونا ك
 (.covid-19 ،2020 :4)فيروس كورونا المستجد 

 للصّحة النفسّية مجموعة من الخصائص والمظاهر السلوكّية ُيمكن إجمالها فيما يلي:مظاهر الصّحة النفسّية: 
 ويشمل مفهوم واقعي وموضوعي عن الذات، وإحساس بالهوّية. اإلّتجاه نحو الذات: -
 لقدراته وإمكانّياته وتوجيهها نحو المستقبل.ويعني إستخدام الفرد  تحقيق الذات: -
 ويعني اإلّتساق بين جوانب الشخصّية، والمقدرة على مقاومة الّشدائد وتحّمل اإلحباط. تكامل الشخصّية: -
 وتعني تحديد الفرد ألهدافه بما يّتفق مع حاجاته وتعديلها بسهولة عند الضرورة. اإلستقاللّية(: -التوجيه الذاتي) التلقائّية -
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 ويعني التحّرر من مسايرة الواقع دائمًا، والحساسّية اإلجتماعية المقبولة. إدراك الواقع: -
 وتعني الكفاءة في الحب، والعمل، واللعب، والعالقات اإلجتماعية، وحّل المشكالت بطريقة فّعالة. السيطرة على البيئة: -
 من اإلمكانات ما يجعله قادرًا على العطاء والمواجهة.ويعني إحساس الفرد بأّن لديه  الشعور بالكفاءة والثقة بالّنفس: -
 وتعني القدرة على تكوين عالقات إنسانّية مشبعة وإيجابّية. المقدرة على التفاعل اإلجتماعي: -
ويعني الثبات اإلنفعالي وعدم التناقض اإلنفعالي وعدم التذبذب اإلنفعالي إزاء  الّنضج اإلنفعالي والمقدرة على ضبط الّنفس: -

 مواقف المتشابهة.ال
 ويعني اإلقبال على الحياة بنشاط ومثابرة وتخطيط. المقدرة على توظيف الطاقات واإلمكانات: -
ويعني الخلّو من األنماط الّسلوكّية المصاحبة لإلضطرابات النفسّية مثل: اإلكتئاب، القلق  الخلّو النسبي من األعراض العصابّية: -

 والتوّتر النفسي.
ويعني تقّبل الفرد لذاته على حقيقتها، وعدم الخجل بما تنطوي عليه من قصور، والعمل على تنمية  ه قصورها:تقّبل الذات بأوج -

 إمكانّياتها إلى أقصى درجة.
على الّرغم من األهمّية النسبّية لمظاهر الصّحة النفسّية التي سبق ِذكرها إاّل أّن  اإلقبال على الحياة مع الشعور بالّسعادة والّرضا: -

 القول الفْصل في الصّحة النفسّية هو اإلقبال على الحياة مع الشعور بالّسعادة والّرضا، وهذا ما ُيعبَّر عنه تفصياًل بالتالي:
 لّية اإلجتماعّية.االفع 
  ،( 2017العافية النفسّية )تدمري 

 الصّحة النفسّية وحاالت الطوارئ 

نتجت عن حاالت الطوارئ مجموعة واسعة من المشكالت التي يعيشها األفراد واألسرة والمجتمع بشكٍل عام. وعلى كّل مستوى. تحتاج  
حاالت الطوارئ إلى أشكال الّدعم الوقائي، وتزيد من مخاطر المشكالت المتنّوعة، كما تميل إلى تضخيم تلك الموجودة أصاًل. وفي 

سّية ُتصيب معظم المجموعات، إال أّنه من المهم اإلشارة إلى أّن كّل فرد يختبر الحدث ذاته بشكٍل مختلف عن حين أّن المشكالت النف
 اآلخر كما تكون له موارده وقدراته المختلفة على التغّلب على الحدث. 

 لي:فسّي بالّدرجة األولى ما يتتداخل مشكالت الصّحة النفسّية بشكٍل وثيق في حاالت الطوارئ، وتشمل المشكالت ذات الطابع النّ 

 مشكالت موجودة أصاًل مثل اضطراب نفسّي حاّد، االكتئاب واإلدمان على الكحول. -
مشكالت ناجمة عن حاالت طوارئ مثل الحزن، الضيق غير الَمَرضّي، االدمان على الكحول والمواد األخرى، االكتئاب  -

 واضطراب القلق.
واالنسانّية ، مثل القلق الناتج عن االفتقار إلى معلومات عن العالج أو توزيع المساعدات مشكالت ناجمة عن المساعدات الطبّية  -

الغذائّية )المجموعة المرجعّية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للصّحة النفسّية والّدعم النفسي واالجتماعّي في حاالت 
 (.2: 2011الطوارئ، 
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 منهج الّدراسة

تم إستخدام المنهج الوصفّي المسحي المقاَرن، ذلك أّنه يهدف إلى التعّرف على وجود فروق أو عدمها في مستويات الّصحة النفسّية 
وفقًا لعدد من المتغّيرات الديموغرافية مثل العمر، النوع، والوضع اإلجتماعّي، والمستوى التعليمّي والوضع االقتصادّي )تدمري، 

 المنهج مناسبًا ألهداف الّدراسة الحالّية. (. وُيعد هذا 2020

 مجتمع الّدراسة

يتكّون مجتمع الّدراسة الحالّية من المجتمع اللبنانّي من مختلف المحافظات الّلبنانّية، ومن مختلف الفئات العمرّية )مراهقة وُرشد 
 والوظيفّية.  وكبار سّن(، واإلجتماعّية، واإلقتصادّية، وكذلك من مختلف المستويات التعليمّية

 عّينة الّدراسة

( سنة، وقد تّم 84 – 13( فردًا من مختلف المحافظات الّلبنانّية، ترواحت أعمارهم بين )2347تأّلفت عّينة الّدراسة الحالّية من )
ي فترة جائحة ف إستخدام عّينة الصدفة، وذلك نظرًا لسهولة هذه الطريقة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المجتمع اللبنانّي، خاصة

 على شبكة اإلنترنت. وقد توّزعت العّينة على الشكل اآلتي: Google Fromكورونا، بحيث تّم توزيعها عبر نموذج غوغل 
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(: توزيع العّينة حسب المتغّيرات الديموغرافّية1جدول رقم )

 
 الحالية ما يلي:استخدمت الدراسة  -:أدوات الّدراسة

تم وضع إستمارة للبيانات الديموغرافّية المتمّثلة بالعمر، والنوع، والوضع اإلجتماعّي، والمستوى  إستمارة البيانات الديموغرافّية: .1
 ، والوضع الوظيفّي والمستوى اإلقتصادّي.تعليميّ ال

Leonard R. Derogatis (1994 )إعداد "ليونارد ديروغاتيس"  Symptom Checklist-90قائمة األعراض المرضّية المعّدلة  .2
(. يتضّمن هذا المقياس تسعة مقاييس أولّية لألعراض المرضّية النفسّية، والتي ُتشير 2005وتعريب "عبد الرقيب أحمد البحيري" )

، والحساسية Obsessive compulsive، والوسواس القهرّي Somatizationإلى سوء الّصحة النفسّية، وهي: األعراض الجسدّية 
، Phobia، والرهاب Hostility، والعدائّية Anxiety، والقلق Depression، واإلكتئاب Interpersonal Sensitivityالتفاعلّية 

. وهناك سبعة بنود إضافّية من هذه القائمة ال تندرج Psychoticism، والُذهانّية Paranoid Ideationوالتخّيالت البارانويدّية 
 تحت أّي من المقاييس األولّية، لكنها مشبعة على المقاييس جميعها، ولها قيمتها العيادّية. 

 الن    الم وي   العدد ال     و الم مو   المت ي ر الديمو را ي  

 
 ال    العمري  

(               13   21     )406 17.3 %

(            22   64     )1917 81.7 %

        (               64 )    24 1 %

% 70.4 1653      النو 

     694 29.6 %

 
 

 
 الم ا   

      349 14.9 %

          672 28.6 %

                287 12.2 %

               401 17.1 %

       206 8.8 %

         275 11.7 %

               87 3.7 %

     70 3 %

 
الو   اإل تما ي  

      /    1154 49.2 %

  /     1097 46.7 %

  /    80 3.4 %

  /    16 0.7 %

 
الم تو  الد را ي  

          6 0.3 %

         19 0.8 %

      85 3.6 %

       238 10.1 %

       1999 85.2 %

 
الو   الو ي ي  

  /    615 26.2 %

             1054 44.9 %

                       646 27.5 %

       32 1.4 %

 
الم تو  اإل تصاد   

      549 23.4 %

      1730 73.7 %

      68 2.9 %

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

293 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ّية العدائ فرعّية من القائمة، وهي: األعراض الجسدّية، الوسواس القهرّي، اإلكتئاب، القلق، أبعاد( 6وفي الّدراسة الحالّية تّم إستخدام )
 والذهانّية. 

 كما يوّضح الجدول اآلتي:(، 4 – 0تتّوزع اإلجابات على مقياس ُخماسّي، وتترواح الدرجات بين )

 توّزع الدرجات على المقياس(: 2جدول رقم )

 
، صحة نفسّية منخفض ( درجة، بحيث ُيشير إرتفاع الّدرجة على المقياس إلى مستوى 272 – 0تترواح الّدرجة الكلّية على المقياس بين )

 على المقياس إلى مستوى صحة نفسّية مرتفع.  بحوثوبالعكس ُيشير إنخفاض درجة الم

 الخصائص السيكومترّية لألداة

 تّم التحّقق من صدق وثبات المقياس كما يلي:

تّم قياس صدق اإلتساق الداخلّي لمقياس األعراض المرضّية المعّدل من خالل إيجاد ُمعامل اإلرتباط بين درجات اإلختبارات أ. الصدق: 
ّية التي حصل لالفرعّية )األعراض الجسدّية، واإلكتئاب، والُذهانّية، والعدائّية، والقلق، والوسواس القهرّي، والبنود اإلضافّية( وبين الّدرجة الك

 ي:تالجدول اآلذلك ا المفحوص على المقياس. ويوّضح عليه

 (: إرتباط درجة المقاييس الفرعّية بالدرجة الكلّية لقائمة األعراض المرضّية المعّدلة3جدول رقم )
 

 

إلجابة "ال تنطبق أبدا  ". ( 0درجة )
إلجابة "تنطبق بدرجة منخفضة". ( 1درجة )
إلجابة "تنطبق بدرجة متوسطة". ( 2درجة )
إلجابة "تنطبق بدرجة مرتفعة". ( 3درجة )
إلجابة "تنطبق دائماً ". ( 4درجة )

 

عام   رت ا   ير ون الم اييس ال ر ي   ل ا م  ا  را  المر ي    م تو  الد ل  م 

 0.00 0.838ا  را  ال  دي   

 0.00 0.932اإل ت ا  

 0.00 0.882ال   اني   

 0.00 0.819العدا ي   

 0.00 0.933ال    

 0.00 0.888الو واس ال  ر   

 0.00 0.843ال نود اإل ا ي   
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(، وهي 0.00( بداللة إحصائّية عند مستوى )0.933( و)0.819ُمعامل اإلرتباط تراوحت قيمتها بين ) ضح من الجدول أعاله أنّ يتّ 
 ُمعامل إرتباط مرتفعة تشير إلى تمّتع المقياس بالصدق وتماسك بنوده.

، وقد بلغت قيمتها Cronbach’s Alphaق من ثبات قائمة األعراض المرضّية تّم إستخدام ُمعامل ثبات ألفا كرونباخ للتحقّ  ب. الثبات:
 (، وهي ُمعامل ثبات مرتفعة ُتشير إلى تمّتع المقياس بالثبات.0.973)

 (: ُمعامل ثبات ألفا كرونباخ لقائمة األعراض المرضّية4جدول رقم )

 

 اإلحصائّيةاألساليب 

 لتحقيق أهداف الّدراسة وإستخراج النتائج، تّم إستخدام عدد من األساليب اإلحصائّية، وهي: 

 .المتوسطات الحسابّية واإلنحرافات المعيارّية 
 .ُمعامل ألفا كرونباخ: للتحّقق من ثبات قائمة األعراض المرضّية المعّدلة 
  ُمعامل إرتباط بيرسونPearson ُستخدم في الّدراسة.: للتحّقق من صدق المقياس الم 
  إختبار "ت" للعّينات المستقلةIndependent Samples T-Test ّطات حسابّية لمجموعتين : للتعّرف على داللة الفروق بين متوس

 مستقلتين أو مختلفتين.
  إختبار تحليل التباين األحادّيOne-Way ANOVAقلة ات مست: للتعّرف على داللة الفروق بين متوسطات حسابّية لثالث مجموع

 أو أكثر. 
  إختبار "شيفيه" للفروقات البعدّيةScheffe Post Hoc Test للتعّرف على مصادر الفروق بين المجموعات التي ُيظهرها تحليل :

 التباين األحادّي.
 :االعتبارات األخالقّية للّدراسة

 إلتزمت الدراسة الحالية بمجموعة من المبادئ وهي التالية: 

 المبحوثين، فلم توّجه أسئلة تحّط من قدر األفراد وتُقّلل من احترامهم.احترام  -
 اإللتزام بُحسن المعاملة األخالقّية مع كاّفة األفراد الذين تّم التعامل معهم في نطاق البحث. -
 عرض المقياس على لجنة من المحّكمين والتحّقق من صالحّيته قبل تنفيذه ميدانيًّا. -
 تجابات المبحوثين، واقتصار استخدامها على أغراض البحث العلمي.السرّية بعدم إظهار اس -

 

 عدد ال بارات ُمعامل ثبات ألفا كرونباخ
0.973 68 
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 عرض نتائج الّدراسة وتفسيرها:

ة لتحّقق من صحّ ل من مستويات منخفضة من الّصحة الّنفسّية خالل جائحة كورونا". ون ُيعان اللبنانّيينأّن تّنص و : نتائج الفرضّية األولى
المتوّسطات الحسابّية واإلنحرافات المعيارّية لكّل ُبعد من أبعاد قائمة األعراض المرضّية وللدرجة ها، تّم حساب ئهذه الفرضّية أو خط

 نان ذلك: يّ بيين يُ تالكلّية على المقياس، باإلضافة إلى النسب المئوّية. والجدوليين اآل

 ةالتكرارات والنسب المئوية ألفراد العّينة على قائمة األعراض المرضيّ (: 5جدول رقم )

 

، من مختلف المحافظات اللبنانّية ومن مختلف الفئات العمرّية واإلجتماعّية والتعليمّية اللبنانّيين( من %76.1) ُيظهر الجدول أعاله أنّ 
طة من األعراض المرضّية، في حين ( يتمّتعون بدرجة متوسّ %22.5واإلقتصادّية، يتمّتعون بدرجة منخفضة من األعراض المرضّية، و)

يتمّتعون  اللبنانّيين( من %76.1) ُيعانون من درجة مرتفعة من األعراض المرضّية. مّما ُيشير إلى أنّ  اللبنانّيين( من %1.4أن فقط )
 ُيعانون من سوء الّصحة الّنفسّية.  اللبنانّيين( من %1.4دة، و)ة نفسّية جيّ بصحّ 

 اللبنانّيينالحسابّية واإلنحرافات الم يارّية لألعراض المرضّية لدى  المتوّسطات(: 6جدول رقم )

 

( من 62.76ُيظهر الجدول أعاله أن الّدرجة الكلّية في شّدة األعراض المرضّية كانت منخفضة الّشدة، حيث بلغ المتوّسط الحسابّي )
ات مرتفعة عون بمستوييتمتّ  اللبنانّيين( درجة؛ وإنخفاض درجة الّشدة على قائمة األعراض المرضّية يدّل على أن 272درجة قصوى تبلغ )

ة من الّصحة ُيعانون من مستويات منخفض اللبنانّيين التي إفترضت أنّ  عدم صّحة الفرضّية األولىفسّية. مّما ُيشير إلى من الّصحة الن
 الّنفسّية خالل جائحة كورونا. وبالتالي تّم رفض هذه الفرضّية.

مؤّشرات أّولها في  عّدةفسير األمر في ضوء تختلف نتيجة هذه الدراسة عن كّل نتائج الدراسات التي تّمت اإلشارة إليها سابًقا، ويمكن ت
األزمات التي يمّر بها اللبنانّيون، إذ يتعّرض المجتمع اللبناني منذ سنوات طويلة لكثيٍر من الحروب واألزمات والتغّيرات الضاغطة ضوء 

 النسبة المئوّية العدد شّدة األعراض المرضّية
% 76.1 1787منخفضة 
% 22.5 528متوسطة 
% 1.4 32مرتفعة 
% 100 2347المجموع 

 

الم اييس ال ر ي   ل ا م  
 ا  را  المر ي  

 در   الش د  اإلن را  المعيار    متو   الدر ا  الدر   ال صو 

        8.125 9.29 48ا  را  ال  دي   

        10.926 15.1 52اإل ت ا  

        6.489 6.39 40ال   اني   

        4.595 5.24 24 العدا ي  

        7.348 8.58 40ال    

        7.279 10.51 40الو واس ال  ر   

        5.214 7.63 28ال نود اإل ا ي   

        44.187 62.76 272 الدر   ال  ي  
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تشرين وصواًل إلى األزمة االقتصادّية المريرة  17ة والضغوط المختلفة والمستمّرة، بدًءا من األزمات السياسّية واألمنّية المستمّرة، مروًرا بثور 
 وهذا ما جعله غير مستقر من جميع الجوانب السياسّية واألمنّية واالجتماعّية واالقتصادّية، فتراكم الضغوط على اللبناني جعلته شخصّية

مظهًرا من  Distress Toleranceالّضيق َصْلبة تتحّمل الّصعاب والّضيق، وتسعى إلى التوافق مع مختلف الّظروف. وُيعتبر تحّمل 
رتفعة ممظاهر الشخصّية السوّية، وعنصًرا هامًّا في عملّية التوافق، فاألفراد ذوي المستوى المرتفع من التحّمل الّنفسّي يتمّتعون بمستويات 

تمع انعكست على عملّية التنشئة (. وال شّك أن األزمات المتتالية التي يعيشها المج4: 2006من التوافق مع ضغوط الحياة )محمد، 
ا ُيسهم االجتماعّية وال سّيما أساليب المعاملة الوالدّية في اكتساب األبناء لطرق التعامل مع الخبرات االنفعالّية والمواقف االجتماعّية ممّ 

الّنفسّية أّن الفرد الذي يتمّتع (.  فقد أظهرت الّدراسات  on-line 8: 2009في رفع مستوى التحّمل الّنفسّي لدى األبناء )منصور، 
 ,Leyro, Bernstein, Vujanovicبمستوى تحّمل نفسي مرتفع، يتمّتع أيًضا بمستوى مرتفع من التوافق والتعامل مع ضغوط الحياة )

McLeish & Zvolensky, 2011 "كما ُيمكن تفسير هذه النتيجة في ظّل مفهوم "حّس التماسك .)Sense of Coherence  الذي
( الذي انطلق بدوره من السؤال المحوري التالي: "لماذا يبقى بعض األفراد أصّحاء، بغّض 1989) Antonovskyّدمه "أنتونوفسكي" ق

الّنظر عن المواقف الضاغطة والمصاعب الحاّدة، في حين ال يتمّكن اآلخرون من ذلك؟ وقد بّينت نتائج دراسات "أنتونوفسكي" أّن الّسبب 
أّن بعض األفراد يمتلكون ما ُيسّمى بحّس التماسك الذي يتكّون من ثالثة مكّونات أساسّية هي؛ القابلّية للفهم  وراء ذلك يكمن في

 General Resistance resourcesواالستيعاب والقابلّية للتأثير واالمتالء بالمعنى إلى جانب أّنهم يتمّتعون بمصادر مقاومة عاّمة 
 (.Eriksson & LindstrÖm, 2007؛ 53: 2015م االجتماعي واألساس الثقافي )شويطر، مثل الذكاء، تقدير الذات والّدع

النكات من  وُتعتبر هذه يواجهون تلك األزمات باستخدام حيلة دفاعّية مضاّدة هي النكت أو السخرّية.كما يلجأ العديد من األفراد الذين 
هزل ل الموقف الذي يواجهونه. وتتنّوع هذه اآللّيات بين التهّكم والمزاح والوْ بعض للتخفيف من هَ الاألوالّيات الالوعّية التي يلجأ إليها 

ي رّدة الفعل هذه وتأت والسخرية لتحويل األنظار عن الواقع المأزوم وأخذه باّتجاه آخر، وبالتالي التخفيف من حّدة األزمة التي يمّرون بها.
الشارات وُيشير فرويد إلى أّن ا وحماية النفس من الوقوع في فخ االكتئاب. للتخفيف من الّصدمة ومساعدة الناس على استجماع قواهم

االنطالق ب التي تُثيرها النكتة تفتح األبواب أمام الطاقة الكامنة التي تنتج بسبب الكبت وتراكم المشاعر السلبّية غير المعبَّر عنها وتسمح لها
(، وهو يؤّكد على أّن نجاح Billing, 1997إلى ما يتم قمعه في حديث أكثر جدّية ) وُيضيف أّن استمتاع األفراد بالنكتة ُيشير والتحّرر.

(، وقد كانت هذا الموضوع ماّدة هاّمة على Alturi, 2009النكتة يعتمد على االقتصاد النفسّي، حيث تسمح للفرد بالتغّلب على الموانع )
إلى  للبنانّيينااألزمات بما فيها أزمة كورونا، وهذا ما يؤّكد لجوء المواطنين الشبكات التلفزيونّية، لتفّشي هذه الظاهرة منذ بدء احتدام 

 ُتعاني ال التنفيس عن معاناتهم بهذه الطريقة الهزلّية. كّل هذه األمور تفّسر النتيجة التي تّم التوّصل إليها والتي تُبّين أّن عّينة الدراسة
  من مستوى منخفض من الّصحة النفسّية.

ما سبق أّن نسبة ال ُيستهان بها من الّشعب اللبنانّي غير مقتنع بالوباء، ولم يطّبق اإلجراءات الوقائّية، وذلك على األقل في أضف إلى 
ة بداية االنتشار، وقد ناشدت حينها العديد من وسائل اإلعالم اللبنانّيين ألخذ األمر على محمل الجّد، تارًة باعتماد المعلومات العلميّ 

وجيه كالم قاٍس في مقّدمة النشرات االخبارّية. وقد يكون عدم اقتناع هؤالء األفراد بوجود الجائحة، واعتقادهم أّنها لعبة سياسّية وطوًرا بت
 ُتحاك لهم بهدف وقف أو قمع ثورة تشرين، كان له األثر في هذه النتيجة التي تّم التوّصل إليها.

د عبه تعوّ ش ت مشاكله حجمه. ولكن يبدو أنّ لحال في لبنان، البلد الصغير الذي تخطّ لة، أزمة تأتي وأزمة تذهب. هذا هو افي المحّص 
 . ن في العيش أقوى رادة اللبنانييّ إحتى تصبح من الماضي وتبقى  على األزمات، فما أن تمرّ 
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ة هذه الفرضّية ّقق من صحّ للتحو  .فروق داّلة إحصائّيًا في الصحة الّنفسّية ُتعزى للفئة الُعمرّية وجودتنّص على و  :نتائج الفرضّية الثانّية
 لأو خطأها، تّم إستخدام تحليل التباين األحادي، باإلضافة إلى المتوّسطات الحسابّية واإلنحرافات المعيارّية. وتظهر النتائج على الشك

 : تياآل

 تحليل التباين األحادي لألعراض المرضّية تبعا  لمتغّير الفئة العمرّية(: 2جدول رقم )

 

(، مّما ُيشير إلى وجود فروق ذات 0.00( وهي داّلة إحصائيّا عند مستوى داللة )15.815قيمة "ف" بلغت ) يظهر الجدول أعاله أنّ 
ّم إجراء قيمة "ف" كانت داّلة ت ر الّسن(. وألنّ بَ هقة ومرحلة الرشد ومرحلة كِ داللة إحصائّية بين متوسط المجموعات الثالثة )مرحلة المرا 

 للتعّرف على مصادر الفروق بين المجموعات، وجاءت النتائج على الشكل التالي: للفروقات البعدّيةإختبار "شيفيه" 

 مصادر الفروق بين مجموعات الفئة العمرّية بإستخدام إختبار "شيفيه"(: 7جدول رقم )

 

الفروق كانت بين المجموعة األولى )مرحلة المراهقة( والمجموعة الثانية )مرحلة الرشد(، حيث بلغ مقدار  ضح من الجدول أعاله أنّ يتّ 
(، وقد أتت هذه الفروق لصالح مرحلة المراهقة 0.00( مع داللة إحصائّية عند مستوى )13.280الفرق بين المجموعتين األولى والثانية )

(. ويتبّين أيضًا عدم وجود فروق داّلة إحصائّيًا بين مرحلة المراهقة ومرحلة 73.62بحيث بلغ ) التي كانت ذات المتوسط الحسابّي األعلى
ون ضمن فئة الذين يقع اللبنانّيين كبر السن من جهة، وبين مرحلة الرشد ومرحلة كبر السن من جهة أخرى. ُتشير هذه النتائج إلى أنّ 

ن إنخفاض المراهقين ُيعانون م مرحلة المراهقة هم أكثر معاناًة من األعراض المرضّية مقارنة بمرحلتّي الرشد وكبر السن، وبالتالي فإنّ 
ين. وبالتالي فقد تّم ة نفسّية أفضل من المراهقعون بصحّ هم يتمتّ في مستوى الّصحة الّنفسّية مقارنة بالراشدين وكبار السن الذين تبّين أنّ 

 .قبول هذه الفرضّية

فرًدا من إيطاليا، وأظهرت أّن األفراد األصغر  18147( التي اشتملت على 2020) Rossi et alتّتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
رابات التكّيف. ق واألرق واضطسنًّا، مهّددون أكثر بصّحة نفسّية سّيئة إن من حيث االصابة باالكتئاب واضطراب ما بعد الّصدمة أو بالقل

أّن مرحلة المراهقة  Hallتبدو هذه النتيجة منطقّية حيث يّتفق علماءالّنفس على أّن مرحلة المراهقة هي مرحلة أزمة، ويرى ستانلي هول و 
دره التغّيرات ّي شديد مصهي والدة ثانية في حياة اإلنسان، وأطلق عليها "مرحلة الضغوط والعواصف"، وهو يعني أّنها مرحلة توّتر انفعال

(. وُتشير الّدراسات النفسّية إلى أّن المرهقين يعيشون خبرات من الّضغط النفسّي ألّنهم يتعّرضون 9: 2010الجسدّية والنفسّية )كفافي، 
وصول إلى مرحلة الرشد. للللعديد من التغّيرات الجسدّية واالنفعالّية والنفسّية، وُيعانون بسبب صراعاتهم مع األسرة والمجتمع في طريقهم 

 ا  را  المر ي   ال    العمري  

                                    " "      " "     

 0.00 15.813 46.498 73.62مر    المرا    

 43.249 60.34مر    الرشد  

 51.137 71.58مر      ر ال ن  

 

 الد ل  اإل صا ي   ت اين المتو  ا  ال    العمري 

 0.00 13.280مر    المرا    – مر    الرشد 
 0.976 2.040مر    المرا    – مر      ر ال ن 

          

 0.460 11.241مر      ر ال ن – مر    الرشد 
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(. وقد شّكلت العديد من العوامل، في Anasuri, 2016: 3كما أّنهم غالًبا ما يكونون مثقلين باألعباء التعليمّية والضغوط االجتماعّية )
لعديد من المراهقين ّوت امع إغالق المدارس والجامعات وإلغاء جميع األنشطة الترفيهّية يففترة الحجر المنزلّي، مصدًرا إضافيًّا للضغوط. ف

ضور ة أو حتى حألصدقاء، الذهاب إلى النوادي الرياضيّ ابعض أهم اللحظات في حياتهم وُيحَرمون المتعة اليومّية مثل التجّمع مع 
لمراهقة ي مرحلة افو  فقد تغّيرت حياة المراهق بسبب الوباء ومن الطبيعي أن يشعر بالقلق والعزلة وخيبة األمل. الصفوف وغير ذلك...

ًما االمتثال منهم دائاآلباء طلب ي في حين ، وممارسة التفكير الّناقديسعى المراهق إلى تحقيق ذاتهإذ  نحن أمام روح التمّرد والمقاومة
 يستطيع اليجد المراهق الحجر المنزلي صعًبا، وأّنه ليس هناك ما يفعله وأّنه قاٍس عليه إذ ال يرى أصحابه و لذا  للقواعد التي لم يختاروها.

لى وبالتالي يؤّدي اإلغالق إ ة قد تطول وهي غير محّددة.أن يخرج من المنزل وأصبح ُمحاًطا طوال الوقت من أسرته، والمشكلة أّن المدّ 
( و 2020) Huang & Zhaoتقييٍد أكبر للّصغار منه لكبار السّن وتتوافق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات األخرى كدراسة 

Ozamiz- Etxebarria et al (2020 و )Kazmi et al (2020 وال شّك أّنه .) عند تفكير المراهق بمستقبله، وتوّجهه المهني فإّن
قد ال يشعر  .لألزمة الصحّية فإّن الوضع أصبح أصعب تصادّيةواالق تماعّيةعالم الغد لم يكن قبل األزمة أمًرا سهاًل، ومع العواقب االج

الذهاب حاليًّا إلى المدرسة، ولكّنهم بالتأكيد يتساءلون عن مستقبلهم. في حين أّن معظم الراشدين وكبار السّن البعض باالنزعاج من عدم 
وإنفلونزا الخنازير  SARSقد رسموا مستقبلهم والحياة أصبحت واضحة بالنسبة إليهم، وقد مّروا سابًقا بأزمات مشابهة كوباء سارس 

Swine flu Pandemic ر تماسًكا أمام الوباء الحالي.مّما جعلهم أكث 

ة هذه صحّ  ثباتإل فروق داّلة إحصائّيًا بين الذكور واإلناث في مستويات الصحة الّنفسّية". وجودُتشير إلى و : نتائج الفرضية الثالثة
تظهر النتائج في المعيارّية. و ، تّم إستخدام إختبار "ت" للعّينات المستقلة، وأيضًا تّم حساب المتوّسطات واإلنحرافات نفيهاالفرضّية أو 

 :تيالجدول اآل

 وعإختبار "ت" للعينات المستقلة لألعراض المرضّية تبعا  لمتغّير النّ (: 8جدول رقم )

 

(، مّما ُيشير إلى وجود فروق 0.00( وهي ذات داللة إحصائّية عند مستوى )5.051قيمة "ت" بلغت ) يتبّين من خالل الجدول أعاله أنّ 
ذات داللة إحصائّية بين الذكور واإلناث وهي لصالح اإلناث الذين ُكّن أكثر معاناًة من األعراض المرضّية ومن مستويات منخفضة من 

وبالتالي فقد ( وهو أعلى من المتوسط الحسابّي للذكور. 65.68وسط الحسابي لإلناث )بالذكور، بحيث بلغ المت الّصحة النفسّية مقارنةً 
 .تّم قبول هذه الفرضّية

من  ةكما هو متوّقع أظهر النوع تأثيًرا على الصّحة النفسّية في الّدراسة الحالية، وتعتبر االختالفات بين الجنسين في االضطرابات النفسيّ 
 Panchalوتّتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  (Riecher-Rossler, 2017ام واستقراًرا في الطب النفسّي )أكثر النتائج إثارًة لالهتم

et al (2020 .التي وجدت أّن النساء أبلغَن عن آثاٍر سلبّية على الصّحة النفسّية بسبب القلق والتوّتر من فيروس كورونا مقارنًة بالّرجال )
( التي أظهرت أّن الطالبات لديهّن مستوى صّحة 2020) Elmer, Mepham & Stadfeldإيلمر وميفام وستادفيلد كما كشفت دراسة 

 ا  را  المر ي   النو 

                                    " "                    

 0.00 5.051 42.821 55.79  ور 

 44.436 65.68 نا  
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-Moghanibashiنفسّية متدنٍّ خاّصًة فيما يتعّلق باالندماج االجتماعي والضغوط المرتبطة بالوباء، كما أظهرت نتائج دراسة 
Mansourieh  ُعانين بشكٍل خاص من األزمة. وقد وّثقت الدراسات االستقصائّية الوبائّية معّدالت أعلى التي ُأجريت في إيران أّن النساء ي

بكثيٍر من القلق واضطرابات المزاج بين اإلناث مقارنًة بالذكور. وقد وجدت دراسات سابقة عن الصّحة النفسّية أّن النساء أكثر ُعرضة 
(، ويبدو أّن هذا الحال هو نفسه أثناء الجائحة. Pearson, Janz & Ali, 2013من الّرجال لإلصابة باضطرابات القلق واالكتئاب )

وترتبط الفروق بين الجنسين في انتشار تلك االضطرابات باالختالفات في الضغوط وموارد المواجهة وُسُبل الفرص للتعبير عن الضيق 
د حاسم للصّحة النفسّية واألمراض النفسّية، إذ ُيحّدد (. ال شّك أّن النوع هو محدّ Gunnell et al, 2020؛ IFRC, on-lineالنفسّي )

فإّن كّل من االكتئاب، القلق، الضيق  WHOالقدرة على التحّكم الذي يتمّتع به الرجال والنساء. ووفًقا لتقرير منّظمة الصّحة العالمّية 
ة التي ُتعاني ذه النتيجة في ضوء الضغوط النفسيّ النفسي يؤّثر على النساء بدرجٍة أكبر من الرجال في مختلف البلدان. ويمكن تفسير ه

 منها المرأة في ظّل بقاء جميع أفراد األسرة في المنزل وما يترّتب على ذلك من أعباء جسدّية وضغوط نفسّية.

ة وللتحّقق من صحّ  د فروق داّلة إحصائّيًا في الّصحة الّنفسّية ُتعزى للوضع اإلجتماعّي.و تنّص على وجوالتي رابعة: نتائج الفرضّية ال
ل كالفرضّية أو خطأها، تّم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي والمتوّسطات الحسابّية واإلنحرافات المعيارّية. وتظهر النتائج على الش

 :تياآل

 تحليل التباين األحادي لألعراض المرضّية تبعا  لمتغّير الوضع اإلجتماعيّ (: 9)جدول رقم
 

 

(، مّما 0.00( وهي داّلة إحصائيّا عند مستوى داللة )10.942قيمة "ف" بلغت ) الجدول أعاله أنّ  تحليل التباين في تُبين نتائج إختبار
ُيشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية في مستويات األعراض المرضّية والصّحة النفسّية تبعًا لمتغّير الوضع اإلجتماعّي. وللتعّرف 

 :تي، وقد جاءت النتائج على الشكل اآلالبعديّ اء إختبار "شيفيه" على مصادر الفروق، تّم إجر 

 مصادر الفروق بين مجموعات الوضع اإلجتماعّي بإستخدام إختبار "شيفيه"(: 10جدول رقم )

 

 ا  را  المر ي   الو   اإل تما ي  

                                    " "      " "     

 0.00 10.942 45.546 67.96    /   ا  

 42.313 57.60مت و /  

 40.454 57.34م   /  

 47.546 68 رم /  

 

 الد ل  اإل صا ي   ت اين المتو  ا  الو   اإل تما ي  

 0.00 10.367    /   ا  – مت و /  

 0.223 10.625    /   ا  – م   /  

          

 1 0.258مت و /  – م   /  
          

 1 0.037 رم /  –     /   ا  
          

 0.829 10.405 رم /  – مت و /  

          

 0.853 10.663 رم /  – م   /  
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جات، حيث المتزوّ و جين الفروق كانت لصالح الفروقات بين مجموعة العازبين والعازبات وبين مجموعة المتزوّ  يتبّين من الجدول أعاله أنّ 
(، وقد أتت هذه الفروق لصالح العازبين 0.00( وهي داّلة إحصائّيًا عند مستوى داللة )10.367بلغ مقدار الفرق بين المجموعتين )

ج ت(. ويتّضح أيضًا عدم وجود فروق داّلة إحصائّيًا بين المجموعات األخرى. ُيستن67.96والعازبات بحيث بلغ المتوسط الحسابّي لديهم )
 العازبين والعازبات هم أكثر معاناًة من األعراض المرضّية ومن مستويات منخفضة من الّصحة النفسّية مقارنةً  من خالل ذلك، أنّ 

  .فقد تّم قبول هذه الفرضّيةة نفسّية أفضل. وبالتالي ون بصحّ جات الذين يتمتعّ جين والمتزوّ بالمتزوّ 

الوارد ذكرها سابًقا إلى البحث في هذا العامل، إال أّن هذه النتيجة كانت متوّقعة، إذ كثيرة هي  لم َتْسَع أّي دراسة من الدراسات الّسابقة
الّدراسات التي ربطت بين الزواج والوقاية من عدد من األمراض، وبحثت الكثير من الّدراسات في أضرار حياة العزوبّية، ومن إحدى تلك 

( التي أظهرت أّن غير المتزّوج ُيظهر أعراًضا نفسّية ال ُيظهرها المتزّوج. كما 1981) Cohrane & Stopes-Roeالّدراسات دراسة 
إلى أّن حياة العزوبّية تزيد من خطر اإلصابة باألمراض النفسّية كالقلق واالكتئاب وأن تأثير  Plosoneتوّصلت دراسة ُنشرت في مجّلة 

وهو  Cortisolين، حيث أّن الزواج يحّد من إنتاج هرمون الكورتيزول ذلك يشمل األشخاص من جميع الفئات العمرّية وعند كال النوع
( رجاًل وامرأة لمعرفة ما إذا كان الزواج 572سلوك ) Carneige Mellonالهرمون الخاص بالضغوط. وقد درس فريق البحث بجامعة 

لمتزّوجين المتزّوجين أقّل منه لدى األشخاص غير ا بمثابة درع ضّد اإلجهاد وإنتاج الكورتيزول. ووفًقا للنتائج فإّن مستوى التوّتر لدى
(le mariage aide les gens a être plus heureux et à rester en bonne santé- online وهذا يعني أّن األزواج .)

الذين يّتحدون في زواج مستقّر يتمّتعون بصّحٍة عاّمة أفضل. من ناحيٍة أخرى فإّن األشخاص غير المتزّوجين معّرضون لخطر مواجهة 
 ,Uekeiدته دراسة ، تبّين أّن المتزّوج يتمّتع بنوعّية حياة أفضل، وهذا ما أكّ Cardiffمواقف أكثر إرهاًقا. ووفًقا لدراسة أجرتها جامعة 

لإلصابة بالقلق أثناء  %40( أّن المتزّوجين لديهم احتماالت أقّل بنسبة 2020) Rahman & Agarwal، كما أظهرت دراسة 2012
من الطبيعي أن يتمّتع المتزّوجون بنوعّية حياٍة أفضل، هذا ألّن وجود عالقة ُيساعد في الحصول على نظام دعم  .Covid-19إغالق 

ودعٍم وقائي. فالزواج يعني أّن ِكال الشخصين مصّمم على ضمان رفاهّية أسرته وبالتالي يميل كّل فرد إلى االهتمام بنفسه  اجتماعيّ 
 بشكٍل أكبر، إذ يسمح الزواج بتبّني أسلوب حياة أكثر صّحة جسديًّا وعقليًّا. أضف إلى أّن وجود شريك في المنزل ُيتيح الفرصة للتحّدث

اجس، والتفكير بصوٍت مرتفع مع اآلخر حول المستقبل، وذلك بغّض النظر عن وجود أو عدم وجود أطفال، حيث عن المخاوف والهو 
 أّن التحليل اإلحصائي أظهر عدم وجود فروق بين األسرة التي تضّم أوالًدا وتلك التي تقتصر على الزوجين، كما يوّضح الجدول اآلتي:

 جينة لألعراض المرضيّة تبعاً لمتغيّر األوالد لدى المتزوّ إختبار "ت" للعّينات المستقلّ (: 3جدول رقم )

 

للتحّقق من صّحة  ّي".يمتعلفروق داّلة إحصائّيًا في الّصحة الّنفسّية ُتعزى للمستوى ال وجود تنّص على والتي :ةخامسنتائج الفرضّية ال 
. وقد أتت النتائج ةإختبار تحليل التباين األحادّي والمتوّسطات الحسابّية واإلنحرافات المعياريّ  تها، تّم إستخدامهذه الفرضّية أو عدم صحّ 

 :تيعلى الشكل اآل

 

 ا  را  المر ي   مت ي ر ا و د

                                    " "                      

 0.651 0.453 42.122 57.37يو د  و د 

 43.733 59.12  يو د  و د           
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 يّ تعليمضّية تبعا  لمتغّير المستوى الر  تحليل التباين األحادي لألعراض الم  (: 12)جدول رقم 

 

(. ّمما ُيشير إلى وجود فروق في 0.021( وهي داّلة إحصائّيًا عند مستوى )2.903قيمة "ف" بلغت ) ضح من الجدول أعاله أنّ يتّ 
دي للتعّرف على الفروق . وقد تّم إستخدام "شيفيه" البعاللبنانّيينمستويات األعراض المرضّية والّصحة النفسّية تبعًا للمستوى التعليمّي لدى 

 ّي. يمتعلالبعدية بين مجموعات المستوى ال

 مصادر الفروق بين مجموعات المستوى التعليمّي بإستخدام إختبار "شيفيه"(: 13) جدول رقم

 

يمة هذه الفروق الجامعّي، حيث بلغت قو ذوي المستوى التعليمّي المتوّسط  الفروقات بينالفروق كانت لصالح  أنّ  أعالهيتبّين من الجدول 
يمة ط بحيث بلغت ق(، وقد أتت هذه الفروق لصالح ذوي المستوى التعليمّي المتوسّ 0.027)( وهي داّلة إحصائّيًا عند مستوى 10.805)

ذوي  ناللبنانّيي ط الحسابّي لذوي المستوى التعليمّي الجامعّي. مّما ُيشير إلى أنّ ( وهو أعلى من المتوسّ 72.47المتوّسط الحسابّي )
تويات ة ولديهم مستويات أكثر إنخفاضاً من الّصحة النفسّية مقارنة بذوي المسمرضيّ ط أكثر معاناة من األعراض الالمستوى التعليمّي المتوسّ 

ّن لم يكن هناك دراسات قد تناولت هذا المتغّير للوقوف على نتائجها، إال أ .تّم قبول هذه الفرضّيةالتعليمّية الجامعّية. وبالتالي فقد 
زها ة تتأّثر بشكٍل عام بمجموعٍة من العوامل االجتماعّية والنفسّية والبيولوجّية ومن أبر منّظمة الصّحة العالمّية تشير إلى أّن الصّحة النفسيّ 

 (.online، 2018مؤشرات الفقر وانخفاض مستوى التعليم )موقع منّظمة الصحة العالمية، 

 ا  را  المر ي   تع يمي  الم تو  ا 

                                    " "      " "     

 0.021 2.903 35.641 92.50 ير متع م 

 46.354 76  تدا ي  

 47.317 72.47متو   

 43.573 66.63ثانو   

 44.039 61.67 امعي  

 

 الد ل  اإل صا ي   ت اين المتو  ا  الم تو  الد را ي  

 0.959 16.5 ير متع م –   تدا ي  

          

 0.885 20.029 ير متع م – متو   

          

 0.733 25.874 ير متع م – ثانو   

          

 0.571 30.834 ير متع م –  امعي  

          

 0.999 3.529  تدا ي  – متو   

          

 0.939 9.374  تدا ي  – ثانو   

          

 0.738 14.334  تدا ي  –  امعي  

          

 0.894 5.845متو   – ثانو   

          

 0.027 10.805متو   –  امعي  
 0.611 4.960ثانو   –  امعي  
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التأّكد من  المعلومات المتاحة دون ويرتبط المستوى التعليمي في معظم األحيان بالوعي والقدرة على ممارسة التفكير الّناقد وعدم قبول 
ّية فمصدرها وموثوقّيتها. وتؤّدي هذه المهارة دوًرا هامًّا خالل فترة الوباء، حيث تنتشر المعلومات غير الدقيقة، خاّصًة فيما يتعّلق بكي

تحديًدا وبين اليوم واآلخر، و انتقال الوباء وأعراضه وطرق عالجه، حيث ما زالت المنّظمات والباحثين يدرسون ويفحصون هذه األمور، 
في فترة تنفيذ المقياس حيث كان الوباء في أّول مراحل انتشاره، تظهر معلومات متناقضة، وتتباين اآلراء بخصوصه. إضافًة إلى انتشار 

مات، وقراءة معلو الّشائعات والمعلومات المغلوطة، وهنا يأتي دور المستوى التعليمي في حّث األفراد على البحث عن مصادر موثوقة لل
الدراسات العلمّية المتخّصصة وعدم الرجوع إلى الّصفحات مجهولة المصدر وتناقل المعلومات غير الّدقيقة. وتجدر اإلشارة إلى أّن هناك 

ن ينتمون يعالقة وثيقة بين المستوى التعليمي والوضع الوظيفي من ناحية وبالمستوى االقتصادي من ناحيٍة أخرى، خاصًة وأّن األفراد الذ
 إلى فئة المستوى التعليمي المتوّسط هم من الراشدين وكبار السّن، أي أّنهم التحقوا بسوق العمل، وتحّددت وظيفتهم وأجورهم وفًقا لهذا

 المستوى، مّما ُيفّسر بشكٍل منطقي النتيجة التي تّم الوصول إليها.

ة وللتحّقق من صحّ  ".مستوى االقتصاديّ إحصائّيًا في الصحة النفسّية ُتعزى للد فروق داّلة وجو ُتشير إلى  والتي ةّسادسنتائج الفرضّية ال
 لالفرضّية أو عدمها تّم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي والمتوّسطات الحسابّية واإلنحرافات المعيارّية. وتظهر النتائج على الشك

 تي:اآل

 المرضّية تبعا  لمتغّير المستوى اإلقتصاديّ تحليل التباين األحادي لألعراض (: 14جدول رقم )

 

(، مّما 0.00ّا عند مستوى داللة )( وهي داّلة إحصائيّ 38.275قيمة "ف" بلغت ) الجدول أعاله أنّ  ن نتائج إختبار تحليل التباين فيتُبيّ 
 فُيشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية في مستويات األعراض المرضّية والصّحة النفسّية تبعًا لمتغّير المستوى اإلقتصادّي. وللتعرّ 

 ي:ت، وقد جاءت النتائج على الشكل اآلالبعديّ على مصادر الفروق، تّم إجراء إختبار "شيفيه" 

 مصادر الفروق بين مجموعات المستوى اإلقتصادّي بإستخدام إختبار "شيفيه"(: 15جدول رقم )

 

الفروق كانت لصالح الفروقات بين مجموعة ذوي المستوى اإلقتصادّي المتدني وبين مجموعة ذوي  يتبّين من خالل الجدول أعاله أنّ 
(، وقد 0.00( وهي ذات داللة إحصائّية عند مستوى )18.041المستوى اإلقتصادّي المتوسط، وقد بلغ مقدار الفرق بين المجموعتين )

 على مستوى ًا هم ُيعانون من مستويات أكثر إنخفاضدّي المتدني الذين تبّين أنّ ذوي المستوى اإلقتصا اللبنانّيينكانت هذه الفروق لصالح 
ادّي ط. كما تبّين وجود فروق بين مجموعة ذوي المستوى اإلقتصذوي المستوى اإلقتصادّي المتوسّ  اللبنانّيينة النفسّية مقارنة بالصحّ 

 ا  را  المر ي   الم تو  اإل تصاد   

                                    " "      " "     

 0.00 38.275 48.208 76.79متدني 

 41.866 58.75متو   

 44.311 51.28مرت   

 

 الد ل  اإل صا ي   ت اين المتو  ا  الم تو  اإل تصاد   

 0.00 18.041متدني – متو   

 0.00 25.513متدني – مرت   

 0.381 7.472متو   – مرت   
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( وهي ذات داللة إحصائّية عند مستوى 14.864مقدار الفرق بينهما )المتدني وبين مجموعة ذوي المستوى اإلقتصادّي المرتفع بحيث بلغ 
ات أكثر إنخفاضًا هم ُيعانون من مستويذوي المستوى اإلقتصادّي المتدني الذين تبّين أنّ  اللبنانّيين(، وقد كانت هذه الفروق لصالح 0.00)

المرضّية  ع. في حين لم يتبّين أي فروق، في مستويات األعراضذوي المستوى اإلقتصادّي المرتف اللبنانّيينمن الصحة النفسّية مقارنة ب
 .بول هذه الفرضّيةقوبالتالي فقد تّم  والّصحة الّنفسّية، بين ذوي المستوى اإلقتصادّي المتوسط وبين ذوي المستوى اإلقتصادّي المرتفع.

 ،لم تقف أي دراسة من الدراسات السابقة الواردة أعالهالعالم، و مّما ال شّك فيه أّن الجائحة قد أّدت إلى الركود االقتصادي في كّل دول 
من البالغين في أميركا اشتكوا من آثار اقتصادّية سلبّية من جّراء  %30( أّن أكثر من 2020) Williams II et alدراسة  وقد أفادت

، أو التدفئة، أو اإليجار واستخدام معظم المّدخرات هذه اآلثار القدرة على دفع ثمن الضرورّيات األساسّية مثل الطعام تالجائحة، وشمل
غط المالي ففقدان الّدخل أو العمل أو الض الشخصّية وحتى االقتراض. وكانت المعّدالت مرتفعة أيًضا في كندا، أستراليا، ألمانيا وهولندا.

من األفراد ُيعانون من القلق في  %25( أّن 2020) Ahmad et alالفوري ال بّد أن يؤّثر على الصّحة النفسّية للفرد. وقد أفادت دراسة 
حقيقًة إّن الوضع في لبنان معّقًدا بعض الشيء، حيث أّن أزمة كورونا قد  الهند، حيث يرتبط وضع العمل والّدخل بالصّحة النفسّية.

-Lock تزامنت مع فقدان الليرة اللبنانّية نحو نصف قيمتها مقابل الدوالر في بداية فترة انتشار الوباء، وقد تزامن األمر مع عملّية اإلغالق
down لغذائّية واألدوية والمستلزمات الطبّية مّما شّكل عبًئا إضافيًّا على المواطن مّما سّبب ارتفاًعا في األسعار وبالتالي معظم المواد ا

 اللبنانّي. لذا كان من الطبيعّي أن ُتظهر النتائج عالقة بين المستوى االقتصادي المنخفض وتدّني الصّحة النفسّية.

تها وللتحّقق من صحّ  .الصحة النفسّية ُتعزى للوضع الوظيفيّ د فروق داّلة إحصائّيًا في و جإلى و ُتشير الفرضّية : ةبعنتائج الفرضّية الّسا
 ي:تأو عدمها تّم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي والمتوّسطات الحسابّية واإلنحرافات المعيارّية. وتظهر النتائج على الشكل اآل

 الوظيفيّ تحليل التباين األحادي لألعراض المرضّية تبعا  لمتغّير الوضع (: 16جدول رقم )

 

(، مّما ُيشير إلى وجود فروق ذات 0.00( وهي داّلة إحصائيّا عند مستوى داللة )23.707قيمة "ف" بلغت ) ظهر الجدول أعاله أنّ يُ 
داللة إحصائّية في مستويات األعراض المرضّية والّصحة النفسّية تبعًا للوضع الوظيفّي. وللتحّقق من مصادر هذه الفروق تّم إجراء 

 ي:تكل اآل"شيفيه" للفروق البعدّية، وقد ظهرت النتائج على الشّ  إختبار

 

 

 

 ا  را  المر ي   الو   الو ي ي  

                                    " "      " "     

 0.00 23.707 44.404 69.97 ال /  

 40.367 54.73  م   الي ا  

 48.045 69.59    م  –  ا    ن العم  

 31.278 32مت ا د 
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 مصادر الفروق بين مجموعات الوضع الوظيفّي بإستخدام إختبار "شيفيه"(: 17جدول رقم )

 

الفروق كانت لصالح الفروقات بين مجموعة الطلبة وبين مجموعة العاملين، وقد بلغ مقدار الفرق بين  يتبّين من خالل الجدول أعاله أنّ 
(، وقد كانت هذه الفروق لصالح الطلبة الذين ُيعانون من مستويات 0.00( وهي ذات داللة إحصائّية عند مستوى )15.235المجموعتين )

لين. كما تبّين وجود فروق بين مجموعة العاطلين عن العمل وبين مجموعة العاملين أكثر إنخفاضًا من الصحة النفسّية مقارنة بالعام
(، وقد كانت هذه الفروق لصالح العاطلين عن 0.00( وهي ذات داللة إحصائّية عند مستوى )14.864بحيث بلغ مقدار الفرق بينهما )

وضع ارنة بالعاملين. في حين لم يتبّين أي فروق بين مجموعات الالعمل الذين ُيعانون من مستويات أكثر إنخفاضًا من الصحة النفسّية مق
 تّم قبول هذه الفرضّية.على ما سبق  بناءً  الوظيفّي األخرى.

ق الكان تأثير الجائحة وما زال عميًقا على االقتصاد العالمّي، وأّدى الركود االقتصادّي إلى زيادة المعّدل العالمي للبطالة، حيث تّم إغ
الشركات مع احتمال عدم فتح الكثير منها، بينما تحتاج المؤّسسات األخرى إلى تقليص حجمها من أجل ضمان استمرارّيتها العديد من 

(ILO, 2020 وهنا يبدو واضًحا التداخل بين الوضعين الوظيفي واالقتصادّي، وتتداخل األزمة االقتصادّية الحالية التي يمّر بها لبنان .)
مة كورونا، فقد تعّمقت أزمة البطالة في األسواق اللبنانّية، بفعل تفّشي الفيروس وتسّبب في تعطيل العجلة مع أز  2019منذ أكتوبر 

والمؤّسسات  ةاالقتصادّية في البالد، وأغلقت الحكومة اللبنانّية جميع المرافق البحرّية، البرّية والجوّية بما في ذلك المطاعم واألسواق التجاريّ 
المدارس، والجامعات، ضمن إجراءات إحترازّية من كورونا. فيما ارتأت النقابات العمالّية واالتحادات التوّقف عن العمل الخاّصة والعاّمة و 

لمّدة غير محّددة، في جميع أنحاء البالد. وفي هذا الصدد يكشف "جواد عدرا" رئيس مركز الدولّية للمعلومات )أهلي( عن أّن عدد 
ألًفا، ويقول أّن آالف العائالت باتت دزن دخل يومّي، حيث  30جّراء الجائحة، حتى آخر شهر إبريل، بلغ العاملين الذين تركوا عملها 

كان يعمل أربابها في المنشآت الصناعّية الّصغيرة والمتوّسطة ومتناهية الّصغر. وقد عمدت بعض الّشركات كي ال تّتخذ قرار االقفال 
 أو تقديم إجازات طوعّية غير مدفوعة األجر.  النهائّي، إلى تجميد دفع رواتب موّظفيها

دور هام في توفير التوازن النفسّي والصّحة النفسّية لدى األشخاص، إذ يعمل على توفير  Job Securityوال شّك أّن لألمان الوظيفي 
ط والحياة نون أكثر راحًة في المحيالشعور باالستقرار وتوليد األمان االجتماعي واالقتصادّي، لذلك َمن يتمّتعون باألمان الوظيفي يكو 

ق لاليومّية كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية. وبالمقابل يرتبط عدم اليقين بشأن المستقبل ونقص الضمان في العمل مع زيادة التوّتر والق
ألمن الوظيفي إلى (. وقد تؤّدي المستويات العالية من انعدام ا2015 :985) Kim & Knesebeckواالكتئاب واالرهاق كا يذكر 

(. وبسبب الخوف من فقدان وظائفهم ودخلهم قد يترّدد البعض في Green, 2015: 212انخفاض الحافز واالمتثال لمعايير السالمة )

 الد ل  اإل صا ي   ت اين المتو  ا  الو   الو ي ي  

 0.00 15.235 ال /  –   م   اليا  

 0.999 0.371 ال /  –     م / ا    ن العم  

          

 0.106 19.560 ال /  – مت ا د 

          

 0.959 4.324  م   اليا  – مت ا د 

          

 0.000 14.864    م / ا    ن العم  –    م   اليا  

 0.116 19.188    م / ا    ن العم  – مت ا د 
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طلب الحصول على دعم، أو قد يتبّنون ممارسات عمل غير صحّية بهدف إرضاء المديرين، كزيادة ساعات العمل الطويلة، وتجّنب أخذ 
ا كانوا مرضى مع خطر إصابة زمالئهم في العمل. من هنا يتبّين أّن لجائحة كورونا تأثير على مستوى الوضع واألمان الوظيفي إجازة إذ

 وبالتالي على الصّحة النفسّية.

أو  تهالتحّقق من صحّ لوالتي تنّص على وجود فروق داّلة إحصائّيًا في الّصحة الّنفسّية ُتعزى لمحافظات لبنان. : ثامنةلنتائج الفرضّية ا
 : تيعدمها، تّم إستخدام تحليل التباين األحادي والمتوّسطات الحسابّية واإلنحرافات المعيارّية. وتظهر النتائج على الشكل اآل

 تحليل التباين األحادي لألعراض المرضّية تبعا  لمتغّير المحافظة(: 4جدول رقم )
 

 

(، حيث بلغت قيمة داللة "ف" 0.05(، وهي غير داّلة إحصائيًّا عند مستوى داللة )1.580الجدول أعاله أّن قيمة "ف" بلغت )ظهر يُ 
(. مّما ُيشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية في مستويات األعراض المرضّية والّصحة 0.05(، وهي أكبر من )0.137)

  وقبول الفرضّية الصفرّية. تّم رفض هذه الفرضّيةوبالتالي ان. النفسّية ُتعزى للمحافظات في لبن

على  الم يتم تناول هذا المتغّير في أّي دراسة من الّدراسات الّسابقة، أو تلك التي تّم االطالع عليها فيما يختص بجائحة كورونا وتأثيراته
درجات الصّحة النفسّية يترافق مع العيش في المدن، فقد قام سّتة من الصّحة النفسّية. إال أّن العديد من الدراسات تُبّين أّن انخفاض 

تقّصت  يعلماء االجتماع والّنفس، من ألمانيا، يمّثلون عدًدا من مؤّسسات البحوث الطبّية بمراجعة شاملة للبحوث العلمّية الكمّية الكثيرة الت
إلى  كا الالتينّية وألمانيا. تُفيد هذه المراجعة أّن الناس في المدن يتعّرضون الحياة النفسّية في المدن والقرى في عدٍد من بلدان آسيا وأمير 

(. يمكن Kwon, 2016, onlineعوامل كثيرة ضاّرة بصّحتهم النفسّية، فيكونون ُعرضًة للقلق، الغضب، اضطرابات المزاج واالدمان )
بنى ي فيها اختالف واضح على مستوى الحياة الصحّية واالجتماعّية والالقول أّن هذه النتائج منطقّية في الدول ذات المساحات الكبيرة والت

 التحتّية وكاّفة التسهيالت المتاحة، إال أّن الوضع في لبنان له خصوصّية مختلفة إلى حّد ما، فِصَغر حجم مساحة البلد يجعل من الّسهل
كنين في المحافظات الفرعّية لديهم أعمال في المدن االنتقال من محافظة إلى أخرى في ساعات معدودة، أضف إلى أّن معظم السا

الكبرى، مّما يجعل حياتهم موّزعة بين عّدة محافظات، ونسبة كبيرة من سّكان المدن يقصدون الجبال أو المحافظات األخرى لالصطياف 
بنان مستشفى ي بداية انتشار الوباء جّهز لصيًفا أو شتاًء، مّما يعني تداخل البيئات االجتماعّية والثقافّية مع بعضها البعض. كما أّن ف

حكومي واحد في بيروت الستقبال المصابين بكورونا، وهذا األمر جعل جميع المواطنين على اختالف أماكن سكنهم يشعرون أّنهم 
 دمات الطبّية. الخسيتلّقون الخدمة نفسها في حال أحتاجوا إلى رعاية استشفائّية، فال اختالف بين المحافظات والمناطق على مستوى 

 ا  را  المر ي   الم ا   

                                    " "      " "     

 0.137 1.580 44.259 64.75 يرو   

 44.221 59.19    ل نان           

 44.712 65.01ل نان الش مالي  

 44.809 64.51ل نان ال نو ي  

 41.651 59.02ال  ا  

 43.101 63.67الن  ي   

 44.292 65.90 ع    – ال رم   

 47.693 71.20  ار 
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 اصحيح أّن المجتمع اللبنانّي يبدو معّقًدا بسبب تعّدد الطوئف فيه واألحزاب، إال أّن كّل هذه االختالفات تتالشى أمام ميزة يتحّلى به
نّي منذ أزمنة طويلة، ورغم االلبنانّيون، وهي التعّلق بالحياة، والتمّسك بغريزة البقاء، والتفاؤل الدائم بغٍد أفضل، وهذا ما شهده المجتمع اللبن

 كّل الحروب األهلّية، والصراعات الدائمة، إال أّن اإليجابّية تبقى هي الّسمة الغالبة. 

 توصيات الّدراسة:

في ظّل ما يشهده العالم من أزمات وأحداث ضاغطة، أصبح االنسان أكثر ُعرضة لالضطراب في كثيٍر من جوانب حياته، والمراحل  
 لفة، لذا من الضروري:العمرّية المخت

رصد االتجاهات في الصّحة النفسّية ليس فقط على المدى القصير، بل المتوّسط والطويل أيًضا حسب الحالة االجتماعّية، النوع  -
 فضاًل عن العوامل األخرى.

ى على بناء راشد قادر علتنمية مهارات مواجهة الّضغوط عبر المراحل العمرّية المختلفة ال سّيما مرحلى المراهقة. مّما ُيساعد  -
 التصّدي والتحّكم في األحداث المتباينة التي تتضّمن في طّياتها كثيًرا من الضغوط والضيق النفسّي.

تدريب األفراد على استراتيجّيات المواجهة وتنمية القدرة على الّصالبة والتحّمل والّصمود من خالل دمج هذه الموضوعات في  -
 مختلف المراحل التعليمّية.المقّررات التعليمّية في 

تفعيل مبادئ علم الّنفس اإليجابي من خالل االهتمام بالجوانب اإليجابّية عند األفراد وتنميتها والحفاظ عليها، والتركيز على مكامن  -
ّيرات أساسّية ُتساعد ا متغالقّوة في الشخصّية مثل التفاؤل والّسعادة ومعنى الحياة واإليمان والمسؤولّية وقّوة التحّمل.. حيث أّنها جميعه

 الفرد على االحتفاظ بصّحته النفسّية والجسدّية في مواجهة الضغوط.

 خالصة النتائج: 

 بعد تنفيذ المقاييس على عّينة من المجتمع اللبنانّي تبّين اآلتي:

 يتمّتع اللبنانّيون بالّرغم من جائحة كورونا بمستوى مرتفع من الصّحة الّنفسّية. -
 اهقون من تدّني مستوى الصّحة النفسّية مقارنًة بالّراشدين وكبار السّن.ُيعاني المر  -
منخفض على  من مستوى االناث بمقارنة مستويات الصّحة النفسّية بين اإلناث والذكور تبّين اختالف بين النوعين، حيث ُتعاني  -

 صعيد الصّحة النفسّية مقارنًة بالذكور.
 ر من المتزّوجين.يتأّثر العازبين والعازبات بشكٍل أكب -
 كّلما انخفض المستوى التعليمّي انخفضت مستويات الصّحة النفسّية. -
ُيعاني العاطلون عن العمل من مستويات أكثر انخفاًضا من الصّحة النفسّية مقارنًة بالعاملين، وبالتالي فإّن األشخاص ذوي الّدخل  -

 مقارنًة بذوي المستوى االقتصادّي المتوّسط والمرتفع.االقتصادّي المتدّني هم األكثر تأّثًرا سلًبا بالجائحة 
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 قائمة المراجع

 المراجع العربّية:

(. الصّحة النفسّية وعالقتها بنوعّية الحياة لدى النازحين بمعسكر أبو شوك بمدينة الفاشل والية شمال 2010أحمد، آمنة يس موسى. )
 الّسودان.دارفور، رسالة ماستر في علم الّنفس، جامعة الخرطوم، 

من خالل تعزيز الصّحة النفسّية في ظّل الحجر المنزلّي، مجّلة  COVID-19(. إدارة أزمة فيروس كورونا 2020بحري، صابر. )
 .25-10، مارس، 13ألمانيا، برلين، العدد  -العلوم االجتماعّية، المركز الديمقراطّي العربي

 ،الّسلوكّية، والتعّلمّية بين الّتشخيص والتدّخل العالجي من ِقَبل الّنفساني المدرسيالّصعوبات االنفعالّية، (. 2017تدمري، رشا عمر. )
 صيدا: المكتبة العصرّية. -، بيروت1ج

 -البحث العلمي من الفكرة إلى ما بعد المناقشة، دليل الباحث في العلوم اإلنسانّية والتربوّية، بيروت(. 2020تدمري، رشا عمر. )
 ّية.صيدا: المكتبة العصر 

 .66-47، 14(. الصالبة النفسّية لدى األّمهات العامالت بقطاع التعليم في وهران، دراسات نفسّية وتربوّية، 2015شويطر، خيرة. )
 (. في الصّحة النفسّية، مصر: دار الفكر العربي.2000صالح الّدين، عبد الغني. )

 الّنسخة األولى، األنروا.مل، دليل توعوي صّحي شاCovid-19( .2020 .)فيروس كورونا المستجد 
 ، القاهرة: مكتبة الّنهضة المصرّية.4(. أسس الصّحة الّنفسّية، ط1952القويصي، عبد العزيز. )

(. IASC) المجموعة المرجعّية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للصّحة النفسّية والّدعم النفسي واالجتماعّي في حاالت الطوارئ 
الّنفسّية والّدعم الّنفسّي االجتماعّي في حاالت الطوارئ، ما الذي ينبغي أن يعرفه العاملون في مجال العون الصّحي (. الصّحة 2011)
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“Mental Health among Lebanese During Corona Pandemic (COVID-19) in 

Attribution to Some Demographic Variables” 

(A descriptive study on a sample of the Lebanese community) 

Abstract: This research aims to identify the level of mental health among Lebanese during the Corona pandemic 
crisis, and to identify the differences of mental health levels in attribution to some demographic variables such as age, 

gender, social status, educational level, employment status, and economic level and province. A descriptive comparative 

survey method was used. The sample consisted of (2347) Lebanese citizen from various Lebanese governorates, aged 

between (13 – 84) years old. The data were collected using the Revised Symptom checklist-90. Results showed that the 

Lebanese have a high Levels of mental health, and that there are statistically significant differences in mental health levels 

in attribution to age, gender, marital status, educational level, employment status, and economic level. 

Key Words: Mental health – Symptoms – Corona pandemic crisis - Age group - Economic and educational level - 
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