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في ضوء بعض ( covid-19المتعافين من عدوى كورونا )ين لدى اللبنانيّ  النفسّيةالصّحة "
 "صّحيةالمتغّيرات الديموغرافية وال

 )دراسة وصفية على عّينة من اللبنانيين المتعافين من عدوى كورونا(
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 صالملخّ 
ّةّهدفتّ  الىّاستكشافّمستوىّالصح  والىّالوقوفّعلىّالفروقاتّ(19-)كوفيدّلدىّاللبناني ينّالمتعافينّمنّعدوىّكوروناّالنفسي ةالدراسّة ،ّ

ةّ يةصرافيةّكالعمر،ّوالنوع،ّوالمستوىّالعلمي،ّوالمتغي راتّالغّ ّوفيّضوءّبعضّالمتغي راتّالديمّالنفسي ةفيّمستوياتّالصح  كالحالةّّح 
يةال ،ّاالرتباطيفيّمدتّالدراسةّالمنهجّالوصقبلّاإلصابةّبالفيروس،ّوالفترةّالزمنيةّالتيّمضتّعلىّالتعافيّمنّالفيروس.ّوقدّاعتّصح 

متعافي462وشملتّالعينةّ) استمارةّخاصةّ(ّسنة.ّوقدّاعتمدت60ّ+-18منّمختلفّالمحافظاتّالل بنانية،ّتراوحتّأعمارهمّبينّ)ّاًّ(ّفرداًّ
ّوالّوبالبياناتّالديم يةغرافية لةّصح  ّالمعد  ّاالعراضّالمرضي ة ّوقائمة ،Symptom Check List-90ّّأظهرتّالنتائجّانّاللبنانيين .

ةّالمتعافينّمنّعدوىّكوروناّيتمت عونّبمستوىّمرتفعّمنّ ّفيّالصحّ النفسي ةالصح  ّالنفسي ةّة.ّكماّأظهرتّوجودّفروقّدال ةّاحصائيًا
يّقبلّاإلصابةّبالعدوى،ّوالفترةّالزمنيةّالتيّمضتّعلىّالتعافيّمنّالفيروس. ّتعزىّللعمر،ّللنوع،ّالوضعّالصح 

ّّ:المفتاحيةالكلمات  ة ّكوروناّ–ّالنفسي ةالصح  19ّ-)كوفيدّجائحة )-ّّ ّمن ّّ-ّالعدوّىالمتعافين ّالديمغرافية المتغيراتّّ–المتغيرات
يةال ّالمحافظاتّاللبنانية.ّ-صح 

 المقّدمة:
ّاتسببًّمتشرّبسرعةّعلىّمستوىّالعالم،ّوانّ (19ّ-ظهرّفيروسّكوروناّ)كوفيد2019ّفيّشهرّكانونّاألولّ)ديسمبر(ّمنّالعامّ

شباطّ)فبراير(21ّّفيّلبنانّرسمًياّفيّلّحالةّإيجابيةّمصابةّبالفيروسّقة.ّتمّتحديدّأوّ ةّغيرّمسبّوةّواقتصاديّ ونفسيّ ّةجتماعيّ اأضرارّب
عاًماّقادمةّمنّإيران.ّتمّاإلبالغّعنّحاالتّأخرىّالحًقا،ّمعّوصولّالمصابينّمنّدولّأخرىّمثل45ّّعلىّأنهاّامرأةّتبلغّمنّالعمرّ

18ّلّحالةّوفاةّمرتبطةّبالفيروس،ّوفيّمساءّيومّ،ّتمّاإلبالغّعنّأوّ 2020اذارّ)مارس(10ّّمصرّوالمملكةّالمتحدةّوفرنسا.ّفيّ
ّام.ذارّ)مارس(ّتمّإغالقّمطارّبيروتّالدوليّودخلّلبنانّفيّحالةّاإلغالقّالتّ آ

.ّفقدت2019ّةّوالمجتمعّاللبناني،ّاللذينّيكافحانّمنذّثورةّتشرينّالثانيّعباًءّإضافيةّعلىّالحكومةّاللبنانيّ اّ ألقىّفيروسّكورونا
منّقيمتهاّمقابلّالدوالرّاألمريكيّفيّاألشهرّاألخيرة،ّماّيعنيّأنّالبضائعّأصبحتّأغلىّثمنًا،ّبماّفيّّ%85ةّحواليّالليرةّاللبناني

،ّوعددّالوفيات348810ّبلغّعددّاإلصابات2021ّّشباطّ)فبراير(ّمنّالعام18ّّاعتبارًاّمنّتاريخّّوّذلكّاألدويةّوالمستلزماتّالطبية.
ّ(.2020حاالتّ)وزارةّالصحةّاللبنانية،256109ّّوفاة،ّفيماّبلغّاجماليّحاالتّالشفاء4206ّّ

يةقدّتؤثرّحاالتّالطوارئّال عةّمنّاآلثارّإلىّمجمّوترجمّهذهّقدّتّ ّوّ،علىّصحةّوسالمةّورفاهيةّكلّمنّاألفرادّوالمجتمعاتّصح 
ةّ ص،ّاألشخاصّعلىّوجهّالخصّو،ّلتلكّاالثارّكثرّعرضةّمنّغيرهادّتكونّبعضّالفئاتّأ،ّوقالنفسي ةردودّالفعلّالسلبيةّعلىّالصح 

ةّّاجريتّبالعدوى،ّوقدالذينّيصابونّ كورونا،ّّفيروسمنّّللمتعافينّالنفسي ةالعديدّمنّالدراساتّالتيّهدفتّالىّاستكشافّمستوىّالصح 
طراببضونّبشكلّمتزايدّلخطرّاإلصابةّمعرّ عدوىّكوروناّّواظهرتّنتائجّبعضّالدراساتّأنّالناجينّمن دّيكونّنفسية،ّوقاتّاض 

ّمرتبطّبشكلّمستقلّبفيروسّكورونا.ّالتشخيصّالنفسيّ
ةّ وروناّفيّلدىّاللبنانيينّالمتعافينّمنّفيروسّكّالنفسي ةبناءًاّعلىّماّسبقّتسعىّالدراسةّالحاليةّالىّاستكشافّمستوىّالصح 

يةضوءّبعضّالمتغي راتّالديموغرافيةّوال ّ.صح 
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 أهمية الدراسة ومبررات اختيارها
أولّتفشيّفيروسيّنجحّفيّجذبّانتباهّّ،2003والذيّانتشرّخاللّالعامّّكانّمرضّالمتالزمةّالتنف سيةّالحادةّ)فيروسّسارس(

خاللهاّّسي ةالنفةّةّالتيّتم تّدراسةّجوانبّالصحّ كانتّهذهّالجائحةّمنّبينّأولىّالجائحاتّالحادّ ،ّالعالمّفيّالقرنّالحاديّوالعشرين
رادّواألسرّحادّعلىّاألفالتفشيّالوبعدها،ّوضمنّمناطقّمختلفةّمنّالعالمّوفيّمجتمعاتّمختلفة،ّمماّأسفرّعنّبياناتّقي مةّعنّآثارّ

يةالتيّتواجهّمقدميّالرعايةّالّالنفسي ةةّومجتمعاتّبأكملها،ّبماّفيّذلكّقضاياّالصحّ  ةّحولّالصحةّم.ّتمّبحثّبعضّاألفكارّالقيّ صح 
 ,Smith)المرض.ّللعملّمعّهؤالءّالمرضىّأثناءّتفشيّّالنفسي ةأوّالعواقبّّالمعزولين،ّأوّالناجينّمنّالمرض،ّللمرضىّالنفسي ة
2006)ّ

نتجّعنّ،1918ّتكرارًاّلوباءّ"اإلنفلونزاّاإلسبانية"ّالذيّانتشرّفيّالعام2009ّّ(ّوالتيّانتشرتّخاللّالعامّ(H1N1كانتّجائحةّ
ضم نتّتحيثّّاتبينّأولىّالفاشيّكانتّمنّوّللجائحة،ّالنفسي ةلّجوانبّالصحةّمةّالتيّتدرسّوتحلّ الوباءّأيضًاّبعضّالبياناتّالقيّ هذاّ

 Garske T, Legrand J, Donnelly).ّمنّاالخطارّوالتخفيفّللكوارثّأهبضمنّجهودّالتّالنفسي ةالصحةّخططّاالستجابةّفيهاّ
CA, Ward H, Cauchemez S, Fraser C, et al.2009ّ)ّ

مدينةّووهانّالصينيةّّ(ّفي19-)كوفيدّصدمّاالنتشارّالمفاجئ،ّوالغيرّمتوق عّلفيروسّكورونا2019ّفيّديسمبرّ)كانونّاألول(ّ
ةّال ّلالنتشارّالمقلقّللفيروسّعلىّمستوىّالعالمّوشد  هوّّوروناكّوباءّانّمرض،ّأعلنتّمنظمةّالصحةّالعالميةالعالمّبأسره.ّونظرًا

ةّ -Torales, O'Higgins, Castaldelli)ّالعالم.فيّجميعّانحاءّّالنفسي ةجائحة.ّوقدّاث رتّهذهّالجائحةّبدرجةّكبيرةّعلىّالصح 
Maia, & Ventriglio, 2020 ّرتّالحياةّبشكلّكبيرّبالنسبةّلمعظمّالناس،ّكانّهناكّمعدالتّمقلقةّمنّفقدانّ(.ّبسببّالوباء،ّتغي

ّمؤخراًّّالهتماماقدّزادّّوّ.الىّجانبّالزياداتّالمستمرةّفيّحاالتّالعدوىّاإليجابيةبالمرض،ّذلكّالوفياتّالمرتبطةّالوحدة،ّوكالوظائف،ّّو
ةّ ،ّروسّكوروناالطب يةّالمواجهةّلفيّاالطقمتّ)الفئاوقدّشملتّتلكّالدراساتّمختلفّ،ّالنفسي ةبدراسةّتداعياتّتلكّالجائحةّعلىّالصح 

بّ ةّتداعياتّاكماّبحثتّفيّّ،(الجامعاتتالميذّالمدارسّوطال  ّ.النفسي ةلحجرّالمنزليّعلىّالصح 
ةّزادّالحديثّعنّتداعياتّاإلصابةّبفيّاآلونةّاألخيرةّ سانيونّحيثّقالّبعضّاألطباءّالنفّ،النفسي ةفيروسّكوروناّعلىّالصح 

أمراضّنفسيةّبعدّأنّوجدتّدراسةّكبيرةّأنّإنّالعديدّمنّالناجينّمنّفيروسّكوروناّمنّالمرجحّأنّيكونواّأكثرّعرضةّلإلصابةّب
طرابالمصابينّبفيروسّكوروناّتمّتشخيصهمّبّمن20%ّ ّعلىّتعافيهمّ)90ّبعدّمرورّّنفسيّاض  وعلىّّ.(Reuters, 2020يومًا

ةّّإلجراءالرغمّمنّاالهتمامّالمتزايدّ ةّالعامةّوالصح  ،ّلنفسي ةاالمزيدّمنّالدراساتّفيّالبيئةّاللبنانيةّحولّتأثيرّفيروسّكوروناّعلىّالصح 
ّمنّكانّالّلدىّالمتعافينّمنّعدوىّكورونا،ّالنفسي ةاطالعنا(ّتناولتّمستوىّالصح ةّّحجملمّنجدّأيّدراسةّ)بحسبّمعلوماتناّّو ّبد 

ساهمةّعسىّانّتكونّماولتّالموضوعّذاتهّ)فيروسّكورونا(ّولكنّشملتّعي ناتّمختلفة،ّاجراءّهذهّالدراسة،ّكاستكمالّلدراساتّتن
ّمن ىّكمختصي نّفيّعلمّالنفسّفيّصياغةّالسياسياتّورسمّالخططّوتقديمّالخدماتّالعالجيةّلهم.

ّعلىّالمستوىّالعملي،ّفتتجل ىّاهم يةّالدراسةّفيّالنقاطّالتالية:
رًاّعنّأبرزّالمشكالتّّ- مّتصو  ّالتيّيعانيّمنهاّالمتعافونّمنّعدوىّكورونا.ّالنفسي ةتقد 
راتّالمرافقةّأليّّ- لّالنفسيّخاللّاالزماتّلمواكبةّالتطو  تؤم نّقاعدةّبياناتّعلميةّيمكنّاستثمارهاّفيّتحديدّأولوياتّالتدخ 

 ازمة.
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 الدراسات السابقة وبناء اإلشكالية:
(ّفيّالوالياتّالمت حدة2020ّ) Taquet, Luciano, Geddes, & Harrison،ّوهاريسونّ،ّجيديس،ّلوتشيانوتاكيتدراسةّّ-

طرابواالCovid-19ّاألميركيةّتحتّعنوان:ّاالرتباطاتّالثنائيةّاالتجاهّبينّ -Covidحالةّّّ 62354النفسي:ّدراساتّحشديةّلـّض 
 :Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorderّفيّالوالياتّالمت حدةّاألميركية.19ّ

retrospective cohort studies of 62354 COVID-19 cases in the USAالدراسةّتوثيقّارتباطّهذهّالجائحةّّ.ّحاولت
طرابّوّبأعراض الهدفّاتّنفسيةاض  لتقطّبياناتّمنّالسجالتّ(،ّوهيّشبكةّفدراليةّمتحدةّتTriNetXاستخدمتّالدراسةّتحليالتّ).ّولهذّا

يةال يةمؤسسةّرعاية54ّّاإللكترونيةّضمنّّصح  مريضًا62354ّّمليونّمريضّمنهم69.8ّّفيّالوالياتّالمتحدة،ّيبلغّمجموعهاّّصح 
ّ.2020ّابّمنّالعام1ّّكانونّالثانيّو20ّبينCOVID-19ّّتمّتشخيصّإصابتهمّبـّ

طراباالبزيادةّحدوثCOVID-19ّّلمرضىّالذينّليسّلديهمّتاريخّنفسيّسابق،ّارتباطّانّاّأظهرتّالنتائج لديهمّبدءًاّّالنفسي ةاتّض 
ّ 14ّّمنّاليوم ّبستّبالمّ،لإلصابةالتالي90ّّلإلصابةّوحتىّاليوم يةّمشاكلقارنة ّالتهاباتّالجهازّالتنفسيّاألنفلونزا؛أخرىّ)ّصح 

ّ.(ماعظالّبليغةّفيّرسّوكّلكلى،حصىّاّحصىّالمرارة؛ّ،األخرى؛ّعدوىّالجلد
طرابكانتّمعدالتّالخطرّأكبرّبالنسبةّال طرابأيّّاإلصابةّفياتّالقلقّواألرقّوالخرف.ّكانتّنسبةّض  اللّاأليامّخنفسيّّاض 

ّ.%18.1بعدّالتشخيص90ّّاألولىّمنّالتشخيصّالىّيوم14ّّ
واشارةّالدراسةّانّاألشخاصّالذينّيعانونّمنّعام.65ّّالذينّيزيدّعمرهمّعنّّلدىّاألشخاصّ%1.6ّلخرفاإلصابةّبالّمعدّ 

طراب اء.ّ%65.1الفيروسّبنسبةّبةّكانواّأكثرّعرضةّلإلصابةّاتّنفسيّ اض   منّاقرانهمّاالصح 
ّ

ّرضّالنفسيّلدىّالمرضىّالمصابينم(ّفيّالصينّبعنوان:ّعواملّالخطرّالمرتبطةّبال2020)Liu et.alّدراسةّليوّوآخرينّّ-
 Risk factors associated with mental illness in hospital.ّفيّووهان،ّالصينّالذينّغادرواّالمستشفىcovid-19ّّبعدوّى

discharged patients infected with COVID-19 in Wuhan, Chinaّ.ّتمّإجراءّمسحّمقطعيّللمرضىّالذينّخرجواّمن
مشارًكاّالمسح،ّبماّفي675ّّ،ّالصينّ)حيثّبدأّالوباء(.ّأكملّفيّووهان2020ّأبريلّ)نيسان(22ّّإلى11ّّالمستشفىّفيّالفترةّمنّ

"ّوطرقّاالنحدارّاللوجستيّمتعددFisherّ(ّمنّاالطقمّالطبيةّ)أصيبواّبالعدوى(.ّاستخدمتّالدراسةّاختبارّفيشرّ"%13.3)90ّذلكّ
طراب)القلقّواالكتئابّوأعراضّّالنفسي ةالمتغيراتّالستكشافّعواملّالخطرّالمرتبطةّبمشاكلّالصحةّ لمرتبطةّماّبعدّالصدمةّاّاض 

بعدّالخروجّمنّالمستشفى،ّمعّإبرازّّالنفسي ةعلىّالصحةCOVID-19ّّالسلبيةّلـّّاالثار.ّأظهرتّالنتائجّبوضوحّ(بدخولّالمستشفى
ّ ّباعتبارها ّوجدتّالدراسةّصعوباتّالنوم ّكما ّبالعدّوبسببّاإلصابّأنّالتمييزّالمتصورمسألةّمركزية. للتنبؤّّاًّيسيرئّاًّكانّمؤشّرّّىة

األهميةّلتحسينّّةبالغباعتبارهاّخطوةCOVID-19ّّمعالجةّالوصمةّاالجتماعيةّالمرتبطةّبـّوخلصتّالىّضرورةّّ،النفسيبالمرضّ
ّّ.المتعافينّللمرضىّالنفسي ةالصحةّ

ّ
ّوتشوّدراسةّ- ّبوميستر، ّعنوانZhou ,&Baumeister ,Liuّ(2020ّليو، ّالصحّ ( للناجينّمنّعدوىّالفيروسّّالنفسي ةةّ:

.Mental health outcomes of coronavirus infection survivors: A rapid meta-analysisّ التاجي:ّتحليلّتلويّسريع.
ّ ّاو ّاإلنجليزية ّباللغة ّالمنشورة ّالمقاالت ّفي ّالدراسة ّصفحاتّبحثت ّعلى  ,CNKI, Wan fang, PubMed/Medline)الصينية

Scopus, Web of Science, Baidu Scholar, and Google Scholar)ّّلمرضىّالسارسّالنفسي ةاولتّاالعراضّوالتيّتن.
طراب،ّاستخدمتّلقياسّاال(ّورقةّبحثية29شملتّالدراسةّ) symptom checklist 90ّ(90-SCLّ،)Rating -Selfّاتّمقاييس:ض 

http://www.ajsp.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33436263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumeister%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33436263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33436263
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Scale AnxietyّSAS)،ّ)Scale Sheehan Disabilityّ(SDS،ّ)Revised - Scale Impact of Eventّ(R-IES).ّّأشارت
ّكانتّأكثرّخطورةّقبلّأوّعندّالخروجّمنّالمستشفىّوانخفضتّبشكلّالنفسي ةنتائجّالتحليلّالتلويّالمنهجيّإلىّأنّمشاكلّالصحةّ

يةاضّأعلىّمنّالمعاييرّالاألعّرّمستوّىاألولىّبعدّالخروجّمنّالمستشفى.ّومعّذلك،ّبقيّمتوسط12ّّملحوظّخاللّاألشهرّالـّ ّصح 
خلصتّالدراسةّالىّانّاألثارّالسلبيةّلدخولّالمصابينّبعدوىّّاستمرّفيّالتحسنّبعدّذلك،ّوإنّكانّببطء.ّو12ّحتىّفيّاألشهرّ

ّكوروناّالىّالمستشفىّيدومّلفترةّطويلةّمقارنةّمعّاألثرّالجسدي.
ّ
Chung  ,Chyou Pan ,Ming Chu , Chit Makّ،ّمينغّتشو،ّتشيوّبان،ّتشونغّيو،ّوّليّتشانّشيتّماكّدراسةّ-

Lee Chan&  ,Yiuّ(2009ّ )ّ ّاالعتالالت ّّالنفسي ةبعنوان: ّالسارس. ّمن ّللناجين ّاألمد term psychiatric -Longطويلة
morbidities among SARS survivorsّ.ّنّالذيللناجينّمنّعدوىّالسارسّّالنفسي ةهدفتّالدراسةّالىّالتحققّمنّالمضاعفات

يّالمرض.ّتمّتقييمّاالعتالالت30ّّبعدّمرورّّتلق واّالعالجّفيّالمستشفى مةّمنّخاللّالمقابلةّالسريريةّالمنظّ ّالنفسي ةشهرًاّعلىّتفش 
ّللدليلّالتشخيصيّواالحصائيّالرابعّلال طرابوفقًا ومقياسّالمنقحّّ-مقياسّتأثيرّاألحداثّكمّتمّتطبيقّّ،DSM-IVّالنفسي ةاتّض 

طرابشملتّالعينةّتسعينّشخصًا،ّكانّمعدلّاإلصابةّالتراكميّلالّلقلقّواالكتئاب.المستشفىّل ،ّكانّ%58.9سّّراتّالنفسيّبعدّالساض 
طرابأليّمعدلّاالنتشارّ طرابيعانونّمنّّربعّالمرضى.ّوجدّانّ%33.3ّشهرا30ًّّنفسيّبعدّّاض  ّ،(PTSDماّبعدّالصدمةّ)ّاض 

طرابيعانونّمنّّ%15.6و ّ.اكتئابيةاتّاض 
ّ

حة2020)ّ،ّفو از،ّوحمي ةدراسةّتدمرّيّ- ّ–)كوفيدّ كورونا جائحة خالل اللبناني ين لدى النفسي ة (ّفيّلبنان،ّتحتّعنوان:ّالص 
حة مستوّى المتغي راتّالديموغرافي ة.ّسعتّالدراسةّللتعر فّعلى بعض (ّفيّضوء19  جائحة أزمة خالل اللبناني ين لدى النفسي ة الص 

ّمستويات الفروقات على الوقوف وإلى كورونا، حة في ّالمتغيّ  ضوء في النفسي ة الص  ّالديمبعض ّوالوضعّورات ّوالنوع ّكالعمر ّغرافية
العي نةّ وتضم نت الم قارن، المسحيّ  الوصفيّ  المنهج اعتماد تمّ  االجتماعي،ّوالمستوىّالتعليمي،ّوالمستوىّاالقتصادي،ّوالمحافظة.ّوقد

فردا2347ًّ) سنة13-84بينّ) أعمارهم تراوحت الل بناني ة، المحافظات منّمختلف ّ( ة استمارة إعداد تمّ  وقد .ّ( غرافية،ّّوالديم بالبيانات خاص 
لةّ قائمةّاالعراضّالمرضي ةّو حة من مرتفعة بدرجة يتمت عوّن اللبناني ين أنّ  النتائج .ّأظهرتSymptom checklist-90المعد   الص 

حة في إحصائي اًّ دال ة فروّق وجود أظهرت كماّ.النفسي ة ،ّ والمستوّى االجتماعي، والوضع والنوع، الع مري ة، للفئة ت عزّى النفسي ة الص  التعليمي 
، والوضع ّ.االقتصادي والمستوّى الوظيفي 

ّ
ّاألولىّمنّونوعهاّعلىّمستّو ّالحاليةّفتعد  ةّاماّدراستنا لدىّّلنفسي ةاىّالمجتمعّاللبناني،ّفهيّتسعىّالىّتبيانّمستوىّالصح 

اللبنانيينّالذينّأصيبواّبعدوىّكوروناّوذلكّبعدّالتعافيّمنّاإلصابة،ّوذلكّمنّخاللّتحديدهاّلمستوياتّالقلق،ّواالكتئاب،ّوالوسواسّ
ّو ّوالعدائية، ّوهيّّالقهري، ّوالفوبيا، ّواالعراضّالجسدية، ّواالطالعّفيّبمعظمهاالذهانية، ّالعلم ّلحدود ّوفقًا ّتناولها ّيتم ّمتغي راتّلم

والمستوىّّفيّضوءّبعضّالمتغي راتّالديمغرافيةّكالعمر،ّوالجنس،ّوراساتّالتيّبحثتّفيّالتأثيرّالنفسيّللمتعافينّمنّعدوىّكورونا،ّالد
يّالعلمي،ّوبعضّالمتغي راتّالمرتبطةّ يةحالةّالالكبالجانبّالصح  علىّّقبلّاالصابةّبفيروسّكورونا،ّوالفترةّالزمنيةّالتيّمضتّصح 

ّبةّبالعدوى،ّعليهّوانطالقًاّمماّسبقّتطرحّالدراسةّالحاليةّاالشكالي ةّالتالية:التعافيّمنّاإلصا
ّ

http://www.ajsp.net/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yiu+MG&cauthor_id=19555791
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yiu+MG&cauthor_id=19555791
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pan+PC&cauthor_id=19555791
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chu+CM&cauthor_id=19555791
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mak+IW&cauthor_id=19555791
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chan+VL&cauthor_id=19555791
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 في ضوء بعض المتغّيرات الديمغرافية( 19-ن المتعافين من عدوى كورونا )كوفيدلدى اللبنانييّ  النفسّيةما هو مستوى الصّحة  -
 ؟صّحيةوال
 

 األسئلة الفرعية:
 األسئلة الفرعية التالية:حيث تنبثق عن اإلشكالية الرئيسية 

ةّّ-1 ّلدىّاللبنانيينّالمتعافينّمنّعدوىّكورونا؟ّالنفسي ةماّهوّمستوىّالصح 
ةّهلّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-2 ّ؟للعمرت عزىّّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 
ةّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّالذكور واالناثهلّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّبينّّ-3 ّ؟ّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 
ةّهلّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-4 ّ؟للمستوى التعليميت عزىّّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 
ةّهلّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-5 ّصابةّبالعدوى؟اإلقبلّ صّحيةللحالة الت عزىّّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 
ةّهلّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-6 ّ؟ى التعافيللفترة الزمنية التي مضت علت عزىّّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 

 فرضيات الدراسة: تفترض الدراسة ما يلي:
 الفرضية الرئيسية:

ةّّ- ّ)كوفيدّالنفسي ةانّمستوىّالصح  ّومرتبطّببعضّالمتغي راتّالديموغرافية19ّ-لدىّاللبنانيينّالمتعافينّمنّعدوىّكورونا ّمتدٍن )
يةوال ّ.صح 

 الفرضيات الفرعية / اإلجرائية: وهي على الشكل التالي:
ةّّ-1 ّ.النفسي ةيعانيّاللبنانيونّالمتعافونّمنّعدوىّكوروناّمنّمستوياتّمنخفضةّمنّالصح 
ةّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-2 ّت عزىّللعمر.ّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 
ةّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّبينّالذكورّواالناثّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-3 ّ.النفسي ةعلىّمستوىّالصح 
ةّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-4 ّت عزىّللمستوىّالتعليمي.ّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 
ةّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-5 يةت عزىّللحالةّالّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح  ّبالعدوى.ّقبلّاإلصابةّصح 
ةّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّّ-6 ّي.عافت عزىّللفترةّالزمنيةّالتيّمضتّعلىّالتّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 

 اهداف الّدراسة:
ّتسعىّالدراسةّالىّتحقيقّمجموعةّمنّاألهداف،ّرئيسيةّوفرعية،ّوهي:

ةّالهدفّالرئيسي:ّ ،ّفيّظلّينّالمتعافينّمنّاإلصابةّبفيروسّكورونالدىّاللبنانيّ ّالنفسي ةتحاولّالدراسةّالوقوفّعلىّمستوىّالصح 
يةغرافيةّوالّوبعضّالمتغيراتّالديم يةوالحالةّالوالجنسّوالمستوىّالعلميّّكالعمرّصح  ّ.التعافيّوالفترةّالزمنيةّالتيّانقضتّعلىّصح 

 األهداف الفرعية:
 لدىّافرادّالعي نة.ّالنفسي ةتحديدّمستوىّالصحةّ -
ةّّوتبيانّالعالقةّبينّبعضّالمتغي راتّالديم -  لدىّافرادّالعي نة.ّالنفسي ةغرافيةّومستوىّالصح 
ةّتبيانّ - ةّالجسديةّ)سليمّ/ّغيرّسليم(ّومستوىّالصح   لدىّافرادّالعي نة.ّالنفسي ةالعالقةّبينّطبيعةّالصح 
ةّ - 75/60/45/30ّ/+90بعدّمرورّفتراتّزمنيةّمختلفةّعلىّالتعافيّ)ّالنفسي ةاظهارّأثرّاالصابةّبعدوىّكوروناّعلىّالصح 

 يوم(.
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ةّّتقويمّبرامجّالدعمّالنفسيّضمنّحاالتّالطوارئّوأثرها -  للفرد.ّلنفسي ةافيّالتخفيفّمنّاالثارّالسلبيةّللجائحةّعلىّالصح 
ينّفيّوضعّخططّالمواجهةّفيّأوقاتّالكوارثّواألزمات. -  صياغةّسياسيةّتخدمّجهودّالمختص 

 حدود الدراسة:
داتّالتالية: ّتتحددّنتائجّالدراسةّالحاليةّبالمحد 

 اللبنانية.شملتّالدراسةّكافةّالمحافظاتّ الحدود المكانية: -
 .ّ(2021وكانونّالثانيّ)ّ(2020)ّوكانونّاألولتمّتنفيذّالجانبّالميدانيّخاللّالفترةّالزمنيةّبينّشهريّّالحدود الزمانية: -
(ّمنّمرحلةّالمراهقةّالىcovid-19ّتتمث لّبعي نةّمنّاللبنانيينّالمتعافينّمنّاإلصابةّبفيروسّكوروناّ)ّالحدود البشرية: -

 مرحلةّالشيخوخة.
األعراضّ قائمة في والمتمث لة الحالي البحث في المستخدمة الموضوعي ة القياس بأدوات ترتبط وهيّدود الموضوعية:الح -

لةّ Symptom Checklist-90ّالمرضي ةّالمعد 
 تحديد مصطلحات الدراسة:

وفّأنّواإلنسان.ّومنّالمعّرفيروساتّكوروناّهيّساللةّواسعةّمنّالفيروساتّالتيّقدّتسببّالمرضّللحيوانّ فيروس كورونا:
عددًاّمنّفيروساتّكوروناّتسببّلدىّالبشرّأمراضّتنفسيةّتتراوحّحدتهاّمنّنزالتّالبردّالشائعةّإلىّاألمراضّاألشدّوخامةّمثلّ

رضّممتالزمةّالشرقّاألوسطّالتنفسيةّ)ميرس(ّوالمتالزمةّالتنفسيةّالحادةّالوخيمةّ)سارس(.ّويسببّفيروسّكوروناّالم كتشفّمؤخرًاّ
ّ.19ّ-كوفيد

 ؟19-ما هي أعراض مرض كوفيد

األخرىّاألقلّشيوعًاّالحمىّواإلرهاقّوالسعالّالجاف.ّوتشملّاألعراضّفي19ّّ-تتمثلّاألعراضّاألكثرّشيوعًاّلمرضّكوفيد
فقدانّحاسةّّووالصداع،ّوالتهابّالملتحمة،ّوألمّالحلق،ّواإلسهال،ّالمرضى:ّاآلالمّواألوجاع،ّواحتقانّاألنف،ّولكنّقدّي صابّبهاّبعضّ

ّتكونّهذهّاألعراضّخفيفةّوتبدأّبشكلّتدريجي.لقدمين.ّوعادةّماّأوّتغيرّلونّأصابعّاليدينّأوّاالذوقّأوّالشم،ّوظهورّطفحّجلديّ
  .بأعراضّخفيفةّجداًّويصابّبعضّالناسّبالعدوىّدونّأنّيشعرواّإالّ

لدىّشخصّواحدّتقريبًاّمنّبينّالحاجةّإلىّعالجّخاص.ّولكنّاألعراضّتشتدّ(ّمنّالمرضّدونّ%80ويتعافىّمعظمّالناسّ)نحوّ
نّبينّالمسنيالتنفس.ّوتزدادّمخاطرّاإلصابةّبمضاعفاتّوخيمةّفيعانيّمنّصعوبةّفي19ّّ-مرضّكوفيدمصابينّبأشخاص5ّّكلّ

يةواألشخاصّالمصابينّبمشاكلّ ةّأخرىّمثلّارتفاعّضغطّالدمّأوّأمراضّالقلبّوالرئةّّصح  أوّالسكريّأوّالسرطان.ّ)منظ مةّالصح 
 (2020ّالعالمية،

عبارةّعنّحالةّمنّالعافيةّيمكنّفيهاّللفردّتكريسّقدراتهّاوّقدراتهاّالخاصةّوالتكي فّمعّأنواعّّالنفسي ةالصحةّ: النفسّيةالصّحة 
والمعافاةّمنّاألمورّاألساسيةّلتوطيدّّالنفسي ةوتعتبرّالصحةّّ.اإلجهادّالعاديةّوالعملّبتفانّوفعاليةّواإلسهامّفيّمجتمعهّاوّمجتمعها

ةّقدرتناّالجماعيةّوالفرديةّعلىّالتفكير،ّا لتأثر،ّوالتفاعلّمعّبعضناّالبعضّكبشر،ّوكسبّلقمةّالعيشّوالتمتعّبالحياة.ّ)منظ مةّالصح 
ّّ(.2018العالمية،ّ

ةّ لةّالتيّتستخدمهّهذهّالدراسةّوالذيّّالنفسي ةوتتحددّاجرائيًاّالصح  فيّالمستوياتّالتيّيظهرهاّمقياسّاالعراضّالمرضي ةّالمعد 
 .يقيسّاالعراضّالجسدية،ّالوسواسّالقهري،ّاالكتئاب،ّالقلق،ّالحساسيةّالتفاعلية،ّالفوبيا،ّالعدائية،ّالتخيالتّالبارانويديةّوالذهانية
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المرحلةّالحادةّمنّالمرض،ّحتىّبؤرّالعدوىّالصغيرةّيمكنّأنّتنتجّأعراًضاّنفسيةّّيفّلإلصابة بعدوى كورونا: النفسّيةالعواقب 
ى،ّلّعالماتّللعدّوكأّوّالنفسي ةتتراوحّمنّتغيراتّالمزاجّوالتهيجّإلىّالخللّالوظيفيّاإلدراكيّإلىّالذهان.ّقدّتظهرّالمظاهرّالعصبيةّّو

باإلحباطّوالعجز،ّإذاّكانّالمريضّيعانيّمنّضائقةّملحوظةّأوّضعفّقدّيؤديّفقدانّاألداءّالناجمّعنّالمرضّإلىّشعورّالناجينّ
طرابالDSM-Vّكبيرّفيّاألداءّاالجتماعيّأوّالمهني،ّفقدّيستوفيّمعاييرّ ّالقربّمنّاألحداثّالتيّتهددّّض  التكي ف،ّكذلكّيعد 

طرابالحياةّ)فيّهذهّالحالةّالمرض(ّمنّعواملّالخطرّالمعروفةّلتطويرّاال طراباتّالقائمةّعلىّالصدمات،ّبماّفيّذلكّض  اإلجهادّّاض 
طرابالحادّّو طراب(،ّوكذاّاالPTSDماّبعدّالصدمةّ)ّاض  طرابالمرضىّالذينّيعانونّمنّّاتّاالكتئابيةّوتعاطيّالمخدرات.ض  ّاتاض 

يّالوباءّّنفسية طراباالمحتملّأنّتتفاقمّ.ّمنّجهادإللديهمّبفعلّاّقدّتتفاقمّأعراضّالذهانّأوّالهوسّأوّاالكتئابقبلّتفش  اتّالقلقّض 
كماّأنّالناجينّمنّاألوبئةّقدّيجدونّأنفسهمّهدفًاّلوصمةّ وتعاطيّالمخدراتّالموجودةّمسبًقاّفيّمواجهةّالخوفّوالضيقّالمستمر.

نّعملهم.ّهمّأوّأماكوقدّي منعونّمنّالعودةّإلىّمنازلّأنفسهم،العارّوالرفضّمنّقبلّمجتمعاتهمّالمحلية.ّقدّيلومّاألفرادّالمتضررونّ
(Huremović, 2019, pp:128-133) 

 منهج الدراسة:
اّومستوىّبالكشفّعنّالعالقةّبينّاإلصابةّبفيروسّكورون.ّحيثّتهتمّالدراسةّاالرتباطيّفيّدراستناّسيتمّاستخدامّالمنهجّالوصفي

ةّالنفسيةّبعدّالتعافيّمنّالعدوى،ّلمعرفةّمدىّاالرتباط،ّوذلك يةّفيّضوءّبعضّالمتغي راتّالصح  وهوّالمنهجّّ.الديموغرافيةّوالصح 
 .المناسبّلطبيعةّالدراسة

 مجتمع الدراسة:
نّمجتمعّالدارسةّالحاليةّمنّاللبنانيينّالمتعافينّمنّعدوىّكورونا،ّمنّمختلفّالفئاتّالعمرية،ّ اللبنانية،ّّ،ّوالمحافظاتوالنوعيتكو 

ّ.مت عّبصحةّنفسيةّوجسديةّجيدةّقبلّاإلصابةّبعدوىّكوروناوكذلكّمنّفئاتّتتالمستوياتّالعلمية،ّّو
 

 نة الدراسة:عيّ 
ّاستخدامّعي نة0ّ-+60(ّفردًاّمنّمختلفّالمناطقّاللبنانية،ّتراوحتّأعمارهمّبينّ)462تألفتّعي نةّالدراسةّمنّ) (ّسنة،ّوقدّتم 

 الشكلّالتالي:(،ّوقدّتوز عتّعلى19ّ-قصدية،ّوتشملّالمتعافينّمنّعدوىّكوروناّ)كوفيد

 توّزع العينة بحسب المتغيرات الديمغرافية(: 1جدول رقم )
ّالنسبة التكرار    

ّالجنس
 %143ّ31.0ّذكر
 %319ّ69.0 أنثى

 العمر

0-39ّ356 77.1% 
40-49 71 15.4% 
50-59 30 6.5% 

60+ 5 1.1% 

 الحالةّاالجتماعية

 %171ّ37.0ّاعزب/عزباء
 %272ّ58.9 متزو ج/ة
 %16ّ3.5 مطل ق/ة
 %3ّ0.6 ارمل/ة
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 المستوىّالعلمي

 %9ّ1.9ّابتدائي
 %33ّ7.1 متوسط

 %73ّ15.8 ثانوّي
 %347ّ75.1 جامعي

 الوضعّالمهني

 %266ّ57.6ّاعمل
 %109ّ23.6 الّاعمل
 %85ّ18.4 طالب/ة
 %2ّ0.4 متقاعد

 نطاقّالسكنّ)المحافظة(

 %174ّ37.7ّجبلّلبنان
 %126ّ27.3 بيروت
 %39ّ8.4 البقاع

 %18ّ3.9 النبطية
 %50ّ10.8 الجنوب

 %23ّ5.0 الهرمل-بعلبك
 %32ّ6.9 الشمال

 

  توّزع العينة بحسب الوضع الصحي (:2)جدول رقم 
ّالنسبة التكرار

 %387ّ83.8 سليم
 %75ّ16.2 )مشاكل في الصّحة الجسدية( غير سليم

 %100.0 462 المجموع
ّ

ّالوضعّالصحيّلغالبيةّالعينةّالمستطلعةّكانّسليمًاّقبلّإصابتهمّبفايروسّكورونا،ّفيّمقابلّ وضعهمّّ%16.2منّالواضحّأن 
ةّسالصحيّكانّغيرّسليمّمسبقًا،ّمعّاإلشارةّالىّانهّتمّاستثناءّالحاالتّالتيّإشارةّالىّوجودّمشاكلّعلىّم قبلّّلنفسي ةاتوىّالصح 

 (.26غّعددهاّ)اإلصابةّبعدوىّكوروناّوبل
 

 لتعافيالتي مضت على االفترة الزمنية بحسب توّزع العينة  (:3)جدول رقم 
ّالنسبة التكرار  

 %289ّ62.6 يوم 30
 %75ّ16.2 يوم 45
 %44ّ9.5 يوم 60
 %23ّ5.0 يوم 75

 %31ّ6.7 يوم 90اكثر من 
 %100.0 462 المجموع

ّ

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالالعدد 

 م 2021 – نيسان – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

813 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

منهمّّ%62.6اختلفتّالفترةّالزمنيةّالتيّمضتّعلىّالتعافيّمنّاإلصابةّمنّفيروسّكوروناّبينّمستطلٍعّوآخر،ّفبلغتّعندّ
ّيومًا.90ّمنهمّأكثرّمنّّ%6.7يومًا،ّوعند75ّّّ%5وعندّيومًا،60ّّّ%9.5وعندّيومًا،45ّّّ%16.2يومًا،ّوعند30ّّ

جّفيّالمستشفى،ّواحتاّ%4.8ّمنّالمصابينّالمستطلعينّفيّالمنزلّفيّمقابلّّ%94.4وكماّيوضحّالجدولّأدناه،ّفقدّتعالجّ
 فقطّإلىّعنايةّفائقة.ّ%0.9ّمنهمّ

 توّزع إجابات العينة على مكان العالج: (4)جدول رقم 
ّالنسبة التكرار  

 %436ّ94.4 المنزل
 %22ّ4.8 المستشفى
ّ%0.9 4 عناية فائقة –المستشفى 

 %100.0 462 المجموع
 دوات الدراسة:ا

ّاستخدمتّالدراسةّاألدواتّالتالية:
تماعية،ّ،ّنطاقّالسكن،ّالحالةّاالجالجنستمّوضعّاستمارةّللبياناتّالديمغرافيةّ)العمر،ّّ:صّحيةاستمارة البيانات الديمغرافية وال -1

يةالمستوىّاالقتصادي،ّالمستوىّالعلمي(ّوال ية)الحالةّالّصح  لتيّمضتّقبلّاإلصابةّبعدوىّكورونا،ّالفترةّالزمنيةّاّالنفسي ة،ّالحالةّصح 
ّعلىّالتعافي،ّمكانّالعالج(.

 هذا (ّم ن2005أحمدّالبحيري"ّ) الرقيب عبد" وتعريبّ:symptoms Checklist -90قائمة االعراض المرضية المعّدلة  -2
ةّ والتي ،النفسي ة لألعراضّالمرضي ة أولي ة مقاييس تسعة المقياس االعراضّالجسديةّّ،ّوهي:النفسي ةت شيرّالىّسوءّالصح 

Somatizationّ،ّالوسواسّالقهريObsessive compulsiveّ،ّالحساسيةّالتفاعليةInterpersonal Sensitivityّ،ّاالكتئاب
Depressionّ،ّالقلقAnxietyّ،ّالعدائيةHostilityّ،ّالرهابPhobiaّ،ّالبارانويدي ةّالتخي التParanoid Ideationّ،ّّالذهانية

Psychoticismّ،المقاييس على ةبمشع وهناكّسبعةّبنودّاضافي ةّمنّهذهّالقائمةّالّتندرجّتحتّأيّمنّالمقاييسّاالولي ة،ّلكنها 
ّالعيادي ة. قيمتها ولها جميعها،

ّ(ّكماّيوضحّالجدولّالتالي:0-4تتوز عّاإلجاباتّعلىّمقياسّخماسي،ّوتتراوحّالدراجاتّبينّ)

 الدرجات على المقياستوّزع (: 5) جدول رقم
 إلجابة " أبدًا " (0درجة )
ّإلجابةّ"نادرًا" (1درجة )
ّإلجابةّ"احيانًا" (2درجة )
ّإلجابةّ"غالبًاّ" (3درجة )
ّإلجابةّ"دائمًا" (4درجة )
ةّنفسيةّمنخفض0ّ-390الدرجةّالكل يةّللمقياسّبينّ) وانخفاضّالدرجةّالىّ(ّدرجة،ّحيثّيشيرّارتفاعّالدرجةّالىّمستوىّصح 

ةّنفسيةّمرتفع. ّمستوىّصح 
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 :لألداة السيكو متريةالخصائص 
 تم التحّقق من ثبات وصدق المقياس كما يلي:

 (:Alphas' Cronbach(: معامل ثبات ألفا كرونباخ )Reliabilityالثبات ) -1
تعتمدّهذهّالط ريقةّعلىّاالتساقّالداخلي،ّإذّت عطيّفكرةّعنّاتساقّاألسئلةّمعّبعضهاّالبعض،ّهذاّوتمثلّهذهّالط ريقةّمتوسطّ
زئينّمنّأجزاءّ ّج  المعــامالتّالنــاتجــةّعنّتجزئــةّاالختبــارّإلىّأجزاءّبطرقّمختلفــة،ّوبــذلــكّفهيّت عب برّعنّمعــامــلّاالرتبــاطّبينّأي 

ر،ّوبالت اليّقياسّاالرتباطاتّبينّّاالختبار،ّهذهّالطريقة هيّاألفضـــــــــل،ّذلكّأن هاّتعتمدّعلىّالتجزئةّإلىّأكثرّمنّجزءّوبشـــــــــكلّمتكر 
 تلكّاألجزاء.

ّوأبعادهّالعشــرة،ّوجاءتّالنتائجّعلىّالنفســي ةأدناه،ّمعاملّارتباطّألفاّكرونباخّلمقياسّالصــحةّّ(6وكماّيوضــحّالجدولّرقمّ)
ّالشكلّالتالي:

 النفسّيةة ثبات اسئلة مقياس الصحّ  (:6)جدول رقم 
ّقيمةّألفاّكرونباخ عددّالعبارات  

 12ّ0.905 األعراض الجسدية
 10ّ0.856 الوسواس القهري 

 9ّ0.875 الحساسية التفاعلية
 13ّ0.897 االكتئاب

 10ّ0.880 القلق
 6ّ0.787 العدائية
 7ّ0.852 الرهاب

 6ّ0.824 التخّيالت والبارانويدّية
 10ّ0.869 الذهانية

 7ّ0.692 البنود اإلضافية
 0.978 90 النفسي ةمقياسّالصحةّ

ّقيمــةّألفــاّّلنقول0.6ّّيجــبّأنّتكونّقيمــةّألفــاّكرونبــاخّأكبرّمن ّاألداةّتتميَّزّبــالثبــات،ّوكمــاّهوّواضــــــــــــــحّفيّالجــدولّفــ نَّ أنَّ
ّهذهّاألداةّتتمي زّ،0.6ّ(ّوهيّأكبرّمن0.978ّتســـــــاويّ)ّالنفســـــــي ةكرونباخّلمقياسّالصـــــــحةّ وكذلكّاألمرّلألبعادّالعشـــــــرة،ّوعليهّف نَّ

ّبالثباتّواالتساقّبينّفقراتهاّوأبعادها.
ّ
 الصدق العاملي ( :Validityالصدق ) -2

تمَّّاحتســــابّمعامالتّارتباطّالدرجةّالكليةّللمقياسّمعّأبعاده،ّوذلكّلدراســــةّالصــــدقّالعامليّلألداة،ّويبي بنّالجدولّأدناهّمعاملّ
ّمنّأبعادّالمقياس.ّوكلّب عدارتباطّبيرسونّبينّوالدرجةّالكليةّللمقياسّ

معّالدرجةّالكليَّةّللمقياسّعندّمســـــــتوىّالداللةّّالنفســـــــي ةوكماّهوّواضـــــــحّمنّخاللّالجدولّارتباطّجميعّأبعادّمقياسّالصـــــــحةّ
ّمماّي حق بقّات ساقّكلّاألبعادّمعّالدرجةّالكليَّةّويؤكدّالصدقّالعامليّألداةّالدراسة.ّ،0.01
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 معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد أداة الدراسة والدرجة الكلية: (7)جدول رقم 
 الداللةمستوى  معامل االرتباط مع الدرجة الكلية الُبعد

 0.01دالةّعندّّ**739. االعراض الجسدية

 0.01دالةّعندّّ**901. الوسواس القهري 

 0.01دالةّعندّّ**890. الحساسية التفاعلية

 0.01دالةّعندّّ**932. االكتئاب

 0.01دالةّعندّّ**931. القلق

 0.01دالةّعندّّ**820. العدائية

 0.01دالةّعندّّ**794. الرهاب

 0.01دالةّعندّّ**813. والبارانويدّيةالتخّيالت 

 0.01دالةّعندّّ**873. الذهانية

 0.01دالةّعندّّ**813. البنود اإلضافية
 

ّاألساليب اإلحصائية:
سنقومّفيّهذاّالجزءّبمعالجةّفرضياتّالدراسةّوتحليلهاّواإلجابةّعنها،ّحيثّسيتمّاستخدامّاالختباراتّاإلحصائيةّالمالئمة،ّلذاّ

ّشرحًاّمبسطًاّلهذّاالختباراتّالمستخدمة.فيماّيليّ
ي ســـــــــــتخدمّاختبارّتّلتحليلّالتباينّ)الفروق(ّبينّالمتوســـــــــــطات،ّحيثّيت مّللمقارنةّبينّالمتوســـــــــــطاتّّ(:T-testاختبار ت ) -

الحســــابيةّللمجموعاتّللتوصــــلّإلىّقرارّيتعلَّقّبوجودّأوّعدمّوجودّفروقّبينها.ّإذًاّهوّاختبارّإحصــــائيّي عتمدّلدراســــةّالفروقاتّبينّ
 ألفرادّالعينةّنفسها.ّ(مجموعتين)ّمتوسطين
لتحليلّالتباينّ)الفروق(ّبينّالمتوســــطات،ّحيثّيت مّللمقارنةّبينّالمتوســــطاتAnovaّّي ســــتخدمّاختبارّّ(:ANOVAاختبار ) -

 الحســــابيةّللمجموعاتّللتوصــــلّإلىّقرارّيتعلَّقّبوجودّأوّعدمّوجودّفروقّبينها.ّإذًاّهوّاختبارّإحصــــائيّي عتمدّلدراســــةّالفروقاتّبين
ّألفرادّالعينةّنفسها.وأكثر(  مجموعات 3أكثر من متوسطين )

 ّف ذاّكانتّهذاّالمؤشـــــرّ)الداللةّاإلحصـــــائية(ّّ(0.05ّ)ألفاّ=ّ%5يتمّمقارنةّدرجةّالداللةّاإلحصـــــائيةّمعّهامشّخطأّألفا
 أصغرّمنّألفاّنقبلّالفرضيةّالبديلةّالتيّتقولّبوجودّفروقّبينّالمجموعات.

 ّالفرقّالوحيدّبينّاختبارّ"ت"ّواختبارAnovaّ.ّهوّعددّالمجموعاتّالتيّتتمّمقارنتها
م،ّسنستعرضّأبرزّالنتائجّالتيّتوصلناّإليهاّفيّإطارّعملناّللتثبفتّمنّفرضياتّالدراسة،ّحيثّأجريناّ وبناًءّعلىّماّتــــقــــدَّ

الوضـعّالصـحي،ّّي،هذهّاالختباراتّعلىّأداتيّاالسـتبيانّوأبعادهماّتبعًاّلمتغي راتّالع مر،ّالجنس،ّنطاقّالسـكن،ّالمسـتوىّالتعليم
ّفترةّالتعافي.

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:
ةّيعانيّاللبنانيّ  الفرضية األولى:نتائج  ّ.النفسي ةونّالمتعافونّمنّعدوىّكوروناّمنّمستوياتّمنخفضةّمنّالصح 

ةّالفرضية  للتحق قّمنّصح 
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 العّينة على قائمة االعراض المرضية ألفرادالتكرارات والنسب المئوية (: 8جدول رقم )
ةّاالعراضّالمرضي ة  النفسّيةمتوسط الصحة  النسبة التكرار شد 

 %340ّ73.6 منخفضة

96.27 
 %117ّ25.3 متوسطة

 %5ّ1.1 مرتفعة

 %100.0 462 المجموع

 

الفئاتّيتمت عونّبدرجةّمنخفضةّ(ّمنّاللبنانيينّالمتعافينّمنّعدوىّكوروناّومنّمختلفّ%73.6ي ظهرّالجدولّأعالهّانّ)
ّوّ) ّفيّحينّانّفقطّ)%25.3منّاالعراضّالمرضية، طةّمنّاالعراضّالمرضية، ّيتمتعونّبدرجةّمتوس  ّمنّاللبنانيون1.1%ّ( )

ّالمتعافونّمنّعدوىّكوروناّيعانونّمنّدرجةّمرتفعةّمنّاالعراضّالمرضية.ّ
 اللبنانيين المتعافين من عدوى كورونا المتوسطات الحسابية لألعراض المرضية لدى(: 9جدول رقم )

ة المتوسط الحسابيّالدرجةّالقصوّى الُبعد ّدرجةّالشد 
 منخفضة16.61ّ 48 األعراض الجسدية
 منخفضة12.43ّ 40 الوسواس القهري 

 منخفضة36ّ8.35ّ الحساسية التفاعلية
 منخفضة52ّ16.42ّ االكتئاب
 منخفضة10.61ّ 40 القلق

 منخفضة5.05ّ 24 العدائية
 منخفضة4.24ّ 28 الرهاب

 منخفضة5.57ّ 24 البارانويا التخّيلية
 منخفضة6.58ّ 40 الذهانية

 منخفضة10.42ّ 28 البنود اإلضافية
 منخفضة 96.27 360 الدرجة الكّلية

ّيعانونّمنّمستوىّمنخفضّمنّ،ّعدم صّحة الفرضية األولىتبي نّالنتيجةّ التيّافترضتّانّالمتعافونّمنّعدوىّكورونا
ةّ ّ،ّوبالتاليّتم ّرفضّهذهّالفرضية.النفسي ةالصح 

شراتّويمكنّتفسيرّاالمرّفيّضوءّالعديدّمنّالمّؤتختلفّهذهّالدراسةّعنّكلّنتائجّالدراساتّالتيّتم تّاإلشارةّاليهاّسابقًا،ّ
ّأبرزها:

حروبّمستمرة،ّنزاعاتّسياسية،ّنعراتّمذهبية،ّفساد،ّازماتّاقتصاديةّوانهيارّالليرة،ّمشكالتّاجتماعية،ّفيروسّّ:النفسّيةالمرونة  -
ّيقالّالمصائبّتصنعّاالنسانّرجالّكانّامّامرأة.ّ كورونا،ّمفرداتّتعب رّعنّالواقعّالذيّيعيشهّاللبنانيونّمنذّسنواتّطويلة،ّوكما

ّمنّاالزماتّجعلتّشخصيةّاللبنانيّأكثرّمرونةّوصالبةّفيّمواجهةّتلكّاالزمات.ّّفالصمودّفيّمقابلّهذاّالكم ّالهائل
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كلّشخصّسيختبرّنوعّمنّالتقلباتّوالمنعطفات،ّمنّالتحدياتّفيّانّّ(،Psychological Resilience)ّالنفسي ةيشارّالىّالمرونةّّ
أوّحادثّيغيرّالحياة،ّأوّمرضّخطير.ّيؤثرّكلّتغييرّعلىّاليوميةّإلىّاألحداثّالصادمةّذاتّالتأثيرّالدائم،ّمثلّوفاةّشخصّعزيز،ّ

ويرجعّّ-األشخاصّبشكلّمختلف.ّومعّذلك،ّيتكيفّالناسّبشكلّجيدّبمرورّالوقتّمعّالمواقفّالمتغي رةّللحياةّوالمواقفّالعصيبةّ
 للمخاطر، ضوّنالمعرّ  للبشر بالنسبة أهميتها النفسي ة المرونة وتكتسيّ(.APA, 2012, Onlineالفضلّفيّذلكّجزئًياّإلىّالمرونةّ)

 المواجهة على لهم معيًنا لكونها مزمنة مرضية ظروف من يعانوّن من أو والحروب الكوارث أوّمناطق الفقر سياق في يعيشوّن من مثل
 ةودالّ  البيئة مع التفاعل على الفرد لقدرة ةدالّ  النفسي ة المرونة أن اآلن الباحثوّن معظم ويرّىّ.الظروف هذه مع اإليجابي الفعالةّوالتعايش

التأثرّ أو االنهيار من اإلنسان وقاية أو الشخصي الوجود وجودة الذاتي مبالتنعّ  يعرف ترقىّالىّما إما التي الوقتّللعمليات نفس في
(ّوالتيCortas Yamout, Zurayk,Nuwayhidّّ &, 2010.ّفيّدراسةّ)(2013)أبوّحالوة،ّّ.والتهديد الخطورة بعوامل السلبي

النازحينّاللبنانيينّ)النازحينّداخليًا(ّخاللّحربّتموزّأظهرتّالنتائجّأنّمرونةّالمجتمعّهيّعمليةّوليستّنتيجة.ّساهمّّأجريتّعلى
الشعورّبالهويةّالجماعيةّوالخبرةّالسابقةّمعّالحروبّوشبكاتّالدعمّاالجتماعيّفيّبناءّقدرةّالنازحينّعلىّالصمودّبمرورّالوقت،ّ

نّمعيّوالتدخالتّالمالئمةّللصحةّالعامةّوالتضامنّاالجتماعيّفيّالحفاظّعليهاّخاللّوبعدّفترةّوجيزةّبينماّساعدّالتماسكّالمجتم
أنّالمرونةّكانتّوالتيّأجريتّفيّتركياّ(Yıldırım, Arslan & Özaslan, 2020ّ)ّوجدتّدراسةوفيّسياقّمت صلّّحرب.ال

يّ.ّهذهّالنتائجّواعدةّمنّحيثّتقديمّدليلّعلىّالدورّالوقائالنفسي ةبمثابةّوسيطّمهمّبينّالخوفّمنّفيروسّكوروناّومشاكلّالصحةّ
ّالتوقعّهوّأنّالمستّوالنفسي ةللمرونةّفيّالتخفيفّمنّاألثرّالسلبيّللخوفّمنّفيروسّكوروناّوالصحةّ ياتّ.ّاألساسّالنظريّلهذا

دّتساهمّالخصائصّالوظيفيةّلألفرادّالمرنيينّقّوأنّالنفسي ةالمفرطةّمنّالخوفّالمرتبطّبـفيروسّكوروناّقدّتؤديّإلىّتدهورّالصحةّ
ّ.هةّالشدائدفيّمواجّالنفسي ةوذلكّعنّطريقّالتخفيفّمنّتأثيرّالخوفّعلىّمشاكلّالصحةّّالنفسي ةمنّالصحةّّأفضلفيّمستوىّ
ّ
يروسّكوروناّفالّيؤثرّ: النفسّيةالتي هدفت الى التخفيف من العواقب المحتملة للجائحة على الصّحة  النفسّيةالتدخالت  -

ةّالنفسي ة(ّعلىّالصحةّالبدنيةّفحسب،ّبلّيهددّأيًضاّالصحة19ّ-)كوفيدّ ،ّعندّبداياتّانتشارّالوباءّفيّلبنانّنفذتّوزارةّالصح 
بّعلمّالنفس(ّفيّلبنانّالعديدّمنّالمبادراتّالتيّاسته فتّداللبنانيةّالىّجانبّعددّمنّالمنظ ماتّالغيرّحكومية،ّوالجامعةّاللبنانيةّ)طال 

علىّالصحةّّللفيروسّالمرضىّوالمستجيبينّفيّالخطوطّاألمامية،ّحيثّتمّتطبيقّحزمةّمنّالتدابيرّللتخفيفّمنّالعواقبّالمحتملة
ّ.النفسي ة

ةّاحتل تّالرعايةّاألوليةّّ مّمنّاألولوياتّالنفسي ةللصح  ،ّتمّإصدارّالمزيدّمنّاإلرشاداتّالتيّتستهدفّجوانبّمكانّمتقد 
ّّالنفسي ةتّالصحةّمختلفةّمنّخدما ّللمساعدة ّفيّذلكّإنشاءّخطوطّساخنة ّبما ّبالوباء، ّدعمّوتوجيهّاألشالنفسي ةالمرتبطة خاصّ،

ّللمتعافينّاوّالناجينّمنّالعدوى.ّتمّاالستفادةّمنّوسائلّالتواصلّاالجتماعيّلمشاركةّالنفسي ةالمصابينّبأمراضّنفسيةّحادة،ّوالمتابعةّ
ّلنفسي ةا.ّتمّإطالقّالعديدّمنّالدوراتّالتدريبيةّعبرّاإلنترنتّلتوفيرّالتثقيفّفيّمجالّالصحةّالنفسي ةّمواردّالمساعدةّالذاتيةّللصحة

خدماتّّفيّجميعّالمدنّوالبلدياتّوالتيّتقدمّالنفسي ةلعامةّالناس.ّباإلضافةّإلىّذلك،ّتمّإنشاءّالعشراتّمنّالخطوطّالساخنةّللمساعدةّ
كماّشاركتّالعديدّمنّمنظماتّالمجتمعّالمدنيّفيّمعالجةّتحدياتّالصحةّّعلىّمدارّالساعةّطوالّأيامّاألسبوع.ّالنفسي ةدعمّالصحةّ

ّ.لجائحةّكوروناّوتطو عّعددّكبيرّمنّاألخصائيينّوالمعالجينّالنفسانيينّللمشاركةّفيّالدعمّالنفسيّلعامةّالناسّالنفسي ة
أظهرّاألطباءّمنّقسمّالطوارئّوطبّاألسرةّوالتخديرّفيّدراسةّأجريتّفيّالمركزّالطب يّللجامعةّاألميركيةّفيّبيروت،ّ

أقلّوعدمّقلقّبشأنّ طرابضغوًطّا بعدّالصدمةّمقارنًةّبالمجموعاتّالفرعيةّاألخرى.ّلقدّثبتّأنّهذهّالتخصصاتّتتحملّضائقةّّاض  مّا
خصصاتّالمتعلقةّبضيقّمنخفضّفيّهذهّالتّوغيرّمتوقعةّالتيّساهمةّفيّظهورّتلكّالنتيجةّالّوفيّتحليلّاألسبابّ،نفسيةّشديدة
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فّالذيّتمّإجراؤهّلهذهّالفئاتّالمعرضةّللخطرّفيّالمركزّالطبيّفيّالجامعةّيمكنّتفسيرّالنتائجّمنّخاللّالتدريبّالمكثّ ،ّالحرجة
ّّ(.2020ّبيروت،ئحةّ)المركزّالطبيّفيّالجامعةّاألمريكيةّفيّاألمريكيةّفيّبيروتّوالدعمّالمستمرّالمقدمّلهمّأثناءّالجا

(ّوالتيّأظهرتّانّاللبنانيينّيتمت عونّبمستوىّمرتفعّمنّالصح ة2020ّتدعمّنتائجّدراسةّ)تدمريّوآخرون،ّخرًا آواخيرًا وليس 
ّخاللّجائحةّكورونا،ّالنتائجّالتيّخلصتّاليهاّدراستنا.ّالنفسي ة

 

ةّمستوياتّةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّعلىّفروقّدالّ  وجودتشيرّالىّّونتائج الفرضية الثانية:  ت عزىّللمتعافينّّةالنفسيّ الصح 
ّ،ّوتظهرّالنتائجّعلىّالشكلّاالتي:للعمر

 النفسّيةبين متغير الُعمر ومقياس الصحة  Anovaاختبار  (:10)جدول رقم 

ّالعددّالع مرّالب عد
ّالمتوسط
ّالحسابي

اإلنحرافّ
ّالمعيارّي

ّالقرارّالداللةّاإلحصائية

مقياسّالصحةّ
ّالنفسي ة

0-39ّ356 96.69 61.81 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.516
40-49ّ71 99.76 56.54 
50-59 30 81.07 63.31 

+60 5 107.60 43.83 
 60.95 462ّ96.27 المجموع

األعراضّ
 الجسدية

0-39ّ356 16.21 9.89 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.305
40-49ّ71 18.34 9.65 
50-59 30 16.53 12.80 

+60ّ5 21.00ّ7.48 
 10.05 462ّ16.61 المجموع

 الوسواسّالقهرّي

0-39ّ356 12.58 8.05 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.341
40-49ّ71 12.69 8.23 
50-59 30 9.83 8.36 

+60 5 13.40 6.35 
 8.09 462ّ12.43 المجموع

الحساسيةّ
 التفاعلية

0-39ّ356 8.36 7.17 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.330
40-49ّ71 9.21 7.36 
50-59 30 6.43 6.46 

+60 5 6.80 3.63 
 7.14 462ّ8.35 المجموع

ّاالكتئاب

0-39ّ356 16.68 10.97 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.269
40-49ّ71 16.28 9.69 
50-59ّ30 13.03 10.78 

+60 5 20.60 8.73 
 10.76 462ّ16.42 المجموع
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 القلق

0-39ّ356 10.67 8.19 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.304
40-49ّ71 11.07 7.32 
50-59 30 8.30 7.13 

+60 5 14.00 9.35 
 8.02 462ّ10.61 المجموع

 العدائية

0-39ّ356 5.26 4.50 

 دالةّإحصائياًّ 0.047
40-49ّ71 4.96 4.15 
50-59 30 4.00 2.83 

+60 5 2.97 2.45 
 4.37 462ّ5.05 المجموع

 الرهاب

0-39ّ356 4.05 5.19 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.456
40-49ّ71 5.11 5.31 
50-59 30 4.30 5.94 

+60 5 5.20 3.42 
 5.24 462ّ4.24 المجموع

التخي التّ
 والبارانويدي ة

0-39ّ356 5.68 5.23 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.454
40-49ّ71ّ5.68 4.48 
50-59 30 4.17 4.62 

+60 5 4.80 3.11 
 5.07 462ّ5.57 المجموع

 الذهانية

0-39ّ356 6.91 7.21 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.277
40-49ّ71 5.72 5.85 
50-59 30 4.93 7.09 

+60 5 4.80 2.95 
 6.99 462ّ6.58 المجموع

 البنودّاإلضافية

0-39ّ356 10.31 5.56 

 غيرّدالةّإحصائياًّ 0.687
40-49ّ71 10.70 4.65 
50-59 30 10.57 5.98 

+60 5 13.00 5.52 
 5.45 462ّ10.42 المجموع

ّ
ّقيمةّالداللةّّالنفسي ةبينّمقياسّالصحةAnovaّّيوضحّالجدولّأعالهّاختبارّ بأبعادهّالعشرةّومتغي رّالع مر،ّوكماّهوّواضحّأنَّ

ّأنّالّفروقّذاتّداللةّإحصـــــائيةّبينّهذهّاألبعادّت عزىّلمتغيرّالع مر،ّعداّب عد0.05ّمنّاإلحصـــــائيةّمعّكلّاألبعادّأكبرّ لف ،ّوهذاّيد 
ّّوبالتاليّهناكّتأثيرّلمتغي رّالع مرّعلىّهذاّالب عد.0.05ّّأصغرّمنّوهي0.047ّّالعدائيةّالذيّتبلغّقيمةّالداللةّاإلحصائية
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ّمتوســطّالعدائيةّعندّالفئةّالعمريةّأقلّمنّفيّمقارنةّو 39ّ للمتوســطاتّالحســابيةّبينّالفئاتّالع مريةّفيّب عدّالعدائيةّنالحَّّأنَّ
كلما زاد الُعمر  إذا2.97ًّّّســـنةّوماّفوّق60ّّمنوتتدنىّتدريجيًاّمعّزيادةّع مرّالمســـتطلعّلتصـــبحّعندّالفئةّالع مرية5.26ّّّســـنةّبلغت

 التالي:ويمكنّتفسيرّذلكّفيّضوءّ وبالتالي تبّين عدم صّحة هذه الفرضية. تدنت معه درجة العدائية.
ســــــنة،ّوبالتاليّلديهاّتمثيل59ّّ-18بينّّمنّثلثيّالعي نةّهمّمنّالمتعافينّالذينّتراوحتّأعمارهمّأكثرانّالدراســــــةّّنتائجّاشــــــارة

لعل هّمنّســـلبياتّّســـنة.60ّلهذهّالشـــريحةّالهامةّالىّتقييدّاالســـتنتاجاتّلمنّهمّفوقّّالمتدن يوقدّيؤديّهذاّالتمثيلّ،ّاقلّمنّالمســـن ين
60ّانّيقللّمنّنســبةّمشــاركةّشــريحةّمنّهمّفوقّّاالنترنت"ّأيّمنّخاللgoogle formّّنماذجّغوغلّ"ّخاللطرحّاالســتبيانّمنّ

نّنســـــبةّزيدّميأنّّتحصـــــيلّرايّالمســـــتط لعّمنّخاللّاالنترنتّمتاحّوســـــهلّللشـــــباب،ّهذاّالواقعّمنّشـــــأنهيتوقعّالمرءّأنّربماّســـــنة،ّ
ّّ.مقارنًةّبالبالغينّاألكبرّسًنامشاركتهمّباالستبيانّ

(، فقد تقاطعت نتائج العديد من الدراسااات مع n=457)18ّ-59لبيتهمّبينّوبالعودةّالىّاعمارّالمشـــاركينّفكماّاشـــرناّفانّغا
ةّالتيّدراســاتّعددّمنّالنتائجّما خلصت اليه نتائج دراستنا على الرغم من عدم صّحة الفرضية، وقد أظهرت  ّلنفســي ةاتناولتّالصــح 

مريضاّمصابينّبفيروس50ّّ(ّوالتيّشملتّعي نةّمؤل فةّمن2020et al,  Swapnajeetّدراسةّ)ومنهاّللمتعافينّمنّعدوىّكورونا،ّ
طّعمرّ ئلواّعنّردّفعلهمّالعاطفيّاألولّعلىّالمعلومات33ّوغالبيتهمّمنّالذكورّ)ّ(67-21) 36.94كوروناّومتوســــــــــ  (،ّعندماّســــــــــ 

ّانّاكثرّالحاالتّالنفسةّشيوعًاّهيّ،ّأفادّالغالبيةّبأنهمّيمرونّبحاالتّعاطفيةّسلبيةّمتعددةّ،COVIDّالمتعلقةّبحالتهمّاإليجابيةّلــــّ
فيّدراســةّ.ّّو(% n = 34;68(ّ،ّالذعرّ/ّالقلقّ)% n = 30;60(ّ،ّجنًباّإلىّجنبّمعّمشــاعرّالحزنّ)% n = 36;72الصــدمةّ)

اّممنّقدمواّإلىّقســــــــــمّالطوارئّمصــــــــــابينّبـ381ّّ(ّتمتّإحالةّماّمجموعهّ,Kotzalidis& Carfì, Janiri 2021)أخرىّ مريضــــــــــً
SARS-CoV-2ّّوتعافواّمنّعدوىCOVID-19ّفيّصّصــــــــــــــحيّبعدّالتعافيّإلىّخدمةّالنقاهةّالتاليةّللمرضّالحادّإلجراءّفح

طراب.ّتمّالعثورّعلىّ(89-18) 55.26ّالعمر(ّمنّالنســــــــاء.ّكانّمتوســــــــطّ%43.6منهمّ)166ّكانّّ،ّإيطاليا.روما ماّبعدّّاضــــــــ 
نوبةّّ(،[%17.3]66ّكانتّالتشـــخيصـــاتّاإلضـــافيةّهيّنوبةّاكتئابّ)ّاإلجمالية،(.ّفيّالعينةّ%30.2ّمشـــارًكاّ)115ّالصـــدمةّفيّ

طرابّ(،[%0.7]3ّهوسّخفيفّ) طرابّوّ(،[%7]27ّالقلقّالعامّ)ّاضـــ  [(.ّكانّالمرضـــىّالذينّيعانونّمنّ%0.2ّ]1ّاتّذهانيةّ)اضـــ 
طراب طرابوأبلغواّعنّمعدالتّأعلىّمنّتاريخّاالّ(،[%55.7ّ]64ّماّبعدّالصـــدمةّمنّالنســـاءّ)ّاضـــ  [(ّ%34.8]40ّ)ّالنفســـي ةاتّضـــ 

ّ[(.ّ%16.5]19ّوالهذيانّأوّاالنفعاالتّأثناءّالمرضّالحادّ)
بمرضّالشــــــــــــريانّالتاجيّلتحديدّتأثيرّمريض500ّّدرسّالمؤلفونّّ(2004Milani&ّLavieّ ,كذلكّأظهرتّنتائجّدراســــــــــــةّ)

تأهيلّّة،ّوانتشــــارّأعراضّالعداءّ،ّواســــتجابةّكبارّالســــنّالذينّيعانونّمنّأعراضّالعداءّلبرامجّإعادّالشــــيخوخةّعلىّدرجاتّالعدائية
81ّفيّّ%28منّكبارّالســــــــــــــنّمقابل268ّّفيّّ%8وانتشــــــــــــــارّأعراضّالعداءّ)(p <0.01ّالقلب.ّكانتّدرجاتّالعداءّاإلجماليةّ)

ّ.ّامامّهذهّالنتائجّفانّنتائجّفرضيتناّقدّتكونّواقعية.عاًما[(50ّمريًضاّأصغرّسًناّ]الذينّتقلّأعمارهمّعنّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ةّتوىّمسعلىّةّاحصائيًاّبينّالذكورّواالناثّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّتوجدّفروقّدالّ وتشيرّبأنهّ: نتائج الفرضية الثالثة الصح 

ّوي ظهرّالجدولّالنتائجّالتالية:ّللمتعافين.ّالنفسي ة
 النفسّيةبين متغير الجنس ومقياس الصحة اختبار "ت"  (:11) جدول رقم

المعياري  اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد الجنس الُبعد  القرار الداللة اإلحصائية 

مقياس الصحة 
 النفسّية

 56.07 81.17 143 ذكر
0.000 

دالةّ
 إحصائياًّ

 61.91 103.04 319 أنثى
 60.95 96.27 462 المجموع

 األعراض الجسدية
 9.05 14.40 143 ذكر

0.002 
دالةّ

 إحصائياًّ
 10.33 17.60 319 أنثى

 10.05 16.61 462 المجموع

 الوسواس القهري 
 7.66 10.71 143 ذكر

0.003 
دالةّ

 إحصائياًّ
 8.17 13.19 319 أنثى

 8.09 12.43 462 المجموع

 الحساسية التفاعلية
 6.20 6.31 143 ذكر

0.000 
دالةّ

 إحصائياًّ
 7.35 9.26 319 أنثى

 7.14 8.35 462 المجموع

 االكتئاب
 9.53 13.52 143 ذكر

0.000 
دالةّ

 إحصائياًّ
 11.04 17.72 319 أنثى

 10.76 16.42 462 المجموع

 القلق
 7.30 8.69 143 ذكر

0.000 
دالةّ

 إحصائياًّ
 8.18 11.47 319 أنثى

 8.02 10.61 462 المجموع

 العدائية
 4.64 4.32 143 ذكر

0.000 
دالةّ

 إحصائياًّ
 4.20 5.37 319 أنثى

 4.37 5.05 462 المجموع

 الرهاب
 4.86 3.03 143 ذكر

0.000 
دالةّ

 إحصائياًّ
 5.33 4.78 319 أنثى

 5.24 4.24 462 المجموع

 التخّيالت والبارانويدّية
 5.00 4.79 143 ذكر

0.008 
دالةّ

 إحصائياًّ
 5.07 5.92 319 أنثى

 5.07 5.57 462 المجموع

 الذهانية
 6.92 5.66 143 ذكر

0.010 
دالةّ

 إحصائياًّ
 6.99 6.98 319 أنثى

 6.99 6.58 462 المجموع
 0.084 5.57 9.72 143 ذكر
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 البنود اإلضافية
غيرّدالةّ 5.37 10.73 319 أنثى

 5.45 10.42 462 المجموع إحصائياًّ
ّقيمةّالداللةّّالنفسي ةيوضحّالجدولّأعالهّاختبارّ"ت"ّبينّمقياسّالصحةّ بأبعادهّالعشرةّومتغي رّالجنس،ّوكماّهوّواضحّأنَّ
ّأنّهناكّفروقّذاتّداللةّإحصـــــائيةّبينّهذهّاألبعادّّ،0.05ّاإلحصـــــائيةّمعّكلّاألبعادّ)عداّالبنودّاإلضـــــافية(ّأصـــــغرّمن لف وهذاّيد 

ّت عزىّلمتغيرّالجنسّوهناكّتأثيرّلهذاّالمتغي ر.
ّالوفيّمقارنٍةّللمتوســطاتّالحســابي ّالنفســي ةحةّصــةّبينّالمســتطلعينّالذكورّوالمســتطلعاتّاإلناثّفيّهذهّاألبعاد،ّنالحَّّأنَّ

ّالمتوسطّالحسابيّللذكورّأدلّالنفسي ةلمستطلعينّالذكورّمرتفعةّأكثرّمنّالصحةّبأبعادهاّالعشرةّل نىّمنّلمستطلعاتّاإلناث،ّحيثّأنَّ
ةّنفســـيةّالمتوســـطّالحســـابيّلإلناث،ّحيثّيشـــيرّارتفاعّالدرجةّإ ةّنفســـيةّمنخفضّوانخفاضّالدرجةّإلىّمســـتوىّصـــح  لىّمســـتوىّصـــح 

 وبالتالي فقد تّم قبول هذه الفرضية.ّمرتفع.
طرابتعتبرّالفروقّبينّالجنســـــــينّوالجنسّفيّاال اّفيّمنّبينّأكثرّالنتائجّإثارةّلالهتمامّواســـــــتقرارًّّالنفســـــــي ةاتّضـــــــ 

 Pedro , Sergio , Verónica Ro, Lorena ,النتيجةّمعّدراســةّ)تتفقّهذهّ(Rössle, 2016-Riecherّ)ّالطبّالنفســي

2020, Jimenez‐Rodriguez &,María ّّوالتيّهدفتّالىّإلىّاســـــــــــتكشـــــــــــافّالوجودّالتفاضـــــــــــليّألعراضّالقلقّواالكتئاب)
متوســــًطاّأقلّبكثيرّفيّمســــتوياتّالقلقّواالكتئابّوالتوترّّ(ّأظهرّالرجال19-والضــــغطّالحادّبينّالرجالّوالنســــاءّأثناءّتفشــــيّ)كوفيد

انّالنســــاءّاللواتيّنجوناّمنّاإلصــــابةّاظهرناّاعراضّ (Bin Chen et al 2020،ّكماّأظهرتّدراســــةّ)الحادّمقارنةّمعّالنســــاء
ةّمنّالرجالّك طراباكث رّشد  راسةّدّوث قتكذلكّّقلقّماّبعدّالصدمة،ّاعراضّجسدية،ّوسواسّقهري،ّاكتئاب،ّوعدائية.ّاض 

(Mei, Wang, Bryant, Wei, Yuan, & Li, 2021،)ّاألكثرّّالنفسي ةتشملّعواملّالخطرّالخاصةّبمشاكلّالصحةّّبانه
ّالجنسّاألنثوي.SARS CoV 2ّحدةّإعادةّاالختبارّاإليجابيّلـّ

ّ

ةّتوجدّفروقّدالةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّوتنّص على انه الرابعة:  الفرضيةنتائج  للمتعافينّّي ةالنفسعلىّمستوىّالصح 
ّت عزىّللمستوىّالتعليمي.ّوي ظهرّالجدولّالنتائجّالتالية:

 النفسّيةبين متغير المستوى التعليمي ومقياس الصحة  Anovaاختبار (: 12)جدول رقم 
ّالقرارّالداللةّاإلحصائيةّاإلنحرافّالمعيارّيّالمتوسطّالحسابيّالعددّالمستوىّالتعليمي الب عد

مقياس 
الصحة 
 النفسّية

غيرّدالةّ 0.812 63.94 9ّ112.33ّابتدائي
 57.66 33ّ90.85ّمتوسط إحصائياًّ

 69.59 73ّ98.10ّثانوّي
 59.41 347ّ95.98 جامعي
 60.95 96.27 462 المجموع

األعراض 
 الجسدية

غيرّدالةّ 0.607 9.65 9ّ18.11ّابتدائي
 12.23 33ّ18.33ّمتوسط إحصائياًّ

 9.33 73ّ17.23 ثانوّي
 10.00 347ّ16.27 جامعي
 10.05 16.61 462 المجموع

الوسواس 
 القهري 

غيرّدالةّ 0.955 8.21 9ّ13.89ّابتدائي
 8.65 33ّ12.48ّمتوسط إحصائياًّ

http://www.ajsp.net/
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=David+L%C3%B3pez-Rold%C3%A1n%2C+Pedro
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Padilla%2C+Sergio
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Romero-Ferreiro%2C+Ver%C3%B3nica
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Garc%C3%ADa-Fern%C3%A1ndez%2C+Lorena
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rodriguez-Jimenez%2C+Roberto
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Monz%C3%B3-Garc%C3%ADa%2C+Mar%C3%ADa
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mei%2C+Qi
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Fei
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bryant%2C+Amy
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wei%2C+Li
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yuan%2C+Xianglin
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Li%2C+Jian


   
   

     
 ثالثونالالعدد 

 م 2021 – نيسان – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

823 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 9.50 73ّ12.26 ثانوّي
 7.74 347ّ12.42 جامعي
 8.09 12.43 462 المجموع

الحساسية 
 التفاعلية

غيرّدالةّ 0.739 5.83 9ّ9.56ّابتدائي
 5.43 33ّ7.15ّمتوسط إحصائياًّ

 8.35 73ّ8.27 ثانوّي
 7.05 347ّ8.45 جامعي
 7.14 8.35 462 المجموع

غيرّدالةّ 0.706 11.37 9ّ18.89ّابتدائي االكتئاب
 10.42 33ّ14.85ّمتوسط إحصائياًّ

 12.24 73ّ17.01 ثانوّي
 10.47 347ّ16.38 جامعي
 10.76 16.42 462 المجموع

غيرّدالةّ 0.623 7.73 9ّ13.56ّابتدائي القلق
 7.99 33ّ9.61ّمتوسط إحصائياًّ

 8.81 73ّ10.47 ثانوّي
 7.86 347ّ10.66 جامعي
 8.02 10.61 462 المجموع

غيرّدالةّ 0.732 5.17 9ّ6.22ّابتدائي العدائية
 4.03 33ّ4.48ّمتوسط إحصائياًّ

 5.02 73ّ4.93 ثانوّي
 4.24 347ّ5.10 جامعي
 4.37 5.05 462 المجموع

غيرّدالةّ 0.635 4.74 9ّ6.33ّابتدائي الرهاب
 5.50 33ّ4.15ّمتوسط إحصائياًّ

 5.96 73ّ4.48 ثانوّي
 5.08 347ّ4.14 جامعي
 5.24 4.24 462 المجموع

التخّيالت 
 والبارانويدّية

غيرّدالةّ 0.826 5.18 9ّ6.11ّابتدائي
 4.35 33ّ4.85ّمتوسط إحصائياًّ

 5.74 73ّ5.78 ثانوّي
 4.99 347ّ5.59 جامعي
 5.07 5.57 462 المجموع

غيرّدالةّ 0.183 6.93 9ّ8.33ّابتدائي الذهانية
 4.56 33ّ4.12ّمتوسط إحصائياًّ

 7.70 73ّ6.79 ثانوّي
 7.00 347ّ6.72 جامعي

http://www.ajsp.net/
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 6.99 6.58 462 المجموع
البنود 
 اإلضافية

غيرّدالةّ 0.751 5.29 9ّ11.33ّابتدائي
 5.33 33ّ10.82ّمتوسط إحصائياًّ

 5.21 73ّ10.86 ثانوّي
 5.52 347ّ10.26 جامعي
 5.45 10.42 462 المجموع

ّ

بأبعادهّالعشـرةّومتغي رّالمسـتوىّالتعليمي،ّوكماّهوّواضحّّالنفسـي ةبينّمقياسّالصـحةAnovaّّيوضـحّالجدولّأعالهّاختبارّ
ّقيمةّالداللةّاإلحصــــــائيةّمعّكلّاألبعادّأكبرّمن ّأنّالّفروقّذاتّداللةّإحصــــــائيةّبينّهذهّاألبعادّت عزىّلمتغيرّّ،0.05ّأنَّ لف وهذاّيد 

ّالّتأثيرّلمستوىّالمستطلعّالتعليميّعلىّصحتهّ ّ.رضيةوبالتالي تبّين عدم صّحة هذه الفّ.النفسي ةالمستوىّالتعليمي،ّأيّأنَّ
د ّفيهّانّهناكّعواملّاجتماعيةّونفســـانيةّوبيولوجيةّمتعددةّتحد  لةّما.ّفمنّفيّمرحّالنفســـي ةمســـتوىّصـــحةّالفردّّمماّالّشـــك 

ّاســــــــتحكامّالضــــــــغوطّاالجتماعيةّاالقتصــــــــاديةّمنّالمخاطرّالتيّتحدقّبالصــــــــحةّ معاتّلألفرادّوالمجتّالنفســــــــي ةالمعترفّبه،ّمثاًل،ّأن 
ةّ)ّ.التعليمالمحلية.ّوتتعل قّأكثرّالبي ناتّوضــــــــوحًاّفيّهذاّالصــــــــددّبمؤشــــــــراتّالفقر،ّبماّفيّذلكّانخفاضّمســــــــتوياتّ منظ مةّالصــــــــح 

ّتأثيرّالمســـتوىّال(2018العالمية،ّ ةّّمييعلت،ّطبعًاّالخالصـــةّالمذكورةّتتعارضّمعّالنتيجةّالتيّاظهرهاّالبحثّفيماّخص  علىّالصـــح 
رةّفاذاّّالنفســـــــــــي ة فقًاّللمســـــــــــتوىّّوّنظرةّعلىّتوزيعّعي نةّالبحثّألقيناللمتعافينّاوّالناجينّمنّعدوىّكورونا.ّواعتقدّانّهذهّالنتيجةّمبر 

افرادّيصــن فونّضــمنّالمســتوىّاالبتدائي،ّأيّان9ّّفردّتتراوحّمســتوياتهمّالعلميةّبينّمتوســطّوجامعي،ّمقابل453ّّميّيتبي نّانّيعلتال
منّالعي نةّهمّمنّالمتعل مين،ّامامّهذاّالواقعّمنّالطبيعيّانّالّتظهرّأيّداللةّاحصــائيةّفيّتأثيرّالمســتوىّالتعليميّّ%98ماّيقاربّ

ةّ ّللمتعافينّمنّعدوىّكورونا.ّالنفسي ةعلىّالصح 
ّ

ةّةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكوروناّدّفروقّدالّ ّووجوتشيرّالىّالخامسة: الفرضية نتائج  ت عزىّلمتعافينّلّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 
يةالةّالللح ّقبلّاإلصابةّبالعدوى.ّوي ظهرّالجدولّالنتائجّالتالية:ّصح 

 النفسّيةة بين متغير الوضع الصحي ومقياس الصحّ  : اختبار "ت"(13) جدول رقم
ّالقرارّالداللةّاإلحصائيةّاإلنحرافّالمعيارّيّالمتوسطّالحسابيّالعددّالوضعّالصحي الب عد

مقياس 
الصحة 
 النفسّية

دالةّ 0.000 56.24 387ّ86.44ّسليم
 59.42 75ّ146.99ّغيرّسليم إحصائياًّ

 60.95 96.27 462 المجموع
األعراض 
 الجسدية

دالةّ 0.000 9.44 387ّ14.85ّسليم
 8.08 75ّ25.68ّغيرّسليم إحصائياًّ

 10.05 16.61 462 المجموع
الوسواس 

 القهري 
دالةّ 0.000 7.84 387ّ11.40ّسليم

 7.26 75ّ17.73ّغيرّسليم إحصائياًّ
 8.09 12.43 462 المجموع

الحساسية 
 التفاعلية

دالةّ 0.000 6.70 387ّ7.56ّسليم
 7.92 75ّ12.45ّغيرّسليم إحصائياًّ

http://www.ajsp.net/
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 7.14 8.35 462 المجموع
دالةّ 0.000 9.87 387ّ14.70ّسليم االكتئاب

 10.84 75ّ25.33ّسليمغيرّ إحصائياًّ
 10.76 16.42 462 المجموع

دالةّ 0.000 7.42 387ّ9.36ّسليم القلق
 7.95 75ّ17.04ّغيرّسليم إحصائياًّ

 8.02 10.61 462 المجموع
دالةّ 0.000 4.24 387ّ4.60ّسليم العدائية

 4.34 75ّ7.33ّغيرّسليم إحصائياًّ
 4.37 5.05 462 المجموع

دالةّ 0.000 4.39 387ّ3.48ّسليم الرهاب
 7.23 75ّ8.15ّغيرّسليم إحصائياًّ

 5.24 4.24 462 المجموع
التخّيالت 
 والبارانويدّية

دالةّ 0.000 4.74 387ّ5.06ّسليم
 5.81 75ّ8.24ّغيرّسليم إحصائياًّ

 5.07 5.57 462 المجموع
دالةّ 0.000 6.43 387ّ5.74ّسليم الذهانية

 8.11 75ّ10.91ّغيرّسليم إحصائياًّ
 6.99 6.58 462 المجموع

البنود 
 اإلضافية

دالةّ 0.000 5.36 387ّ9.70ّسليم
 4.30 75ّ14.12ّغيرّسليم إحصائياًّ

 5.45 10.42 462 المجموع
ّّالنفســـي ةيوضـــحّالجدولّأعالهّاختبارّ"ت"ّبينّمقياسّالصـــحةّ بأبعادهّالعشـــرةّومتغي رّالوضـــعّالصـــحي،ّوكماّهوّواضـــحّأنَّ

ّأنّهناكّفروقّذاتّداللةّإحصـــائيةّبينّهذهّاألبعادّت عزىّلمتغيرّّ،0.05قيمةّالداللةّاإلحصـــائيةّمعّكلّاألبعادّأصـــغرّمن لف وهذاّيد 
ّالوضعّالصحي،ّوهناكّتأثيرّلهذاّالمتغي ر.

وسّوالمســتطلعينّيّرالســليمّمســبقًاّقبلّاإلصــابةّبالفّتطلعينّذويّالوضــعّالصــحيوفيّمقارنٍةّللمتوســطاتّالحســابيةّبينّالمســ
ّال رتفعةّأكثرّلمستطلعينّذويّالوضعّالصحيّالسليمّمبأبعادهاّالعشرةّلّالنفسي ةصحةّغيرّالسليمينّصحيًاّفيّهذهّاألبعاد،ّنالحَّّأنَّ

ّالمتوســـــطّ الحســـــابيّللمجموعةّاألولىّ)الســـــليمين(ّأدنىّمنّالمتوســـــطّمنّالمســـــتطلعينّذويّالوضـــــعّالصـــــحيّغيرّالســـــليم،ّحيثّأنَّ
ةّنفســــــيةّمنخفضّ ّارتفاعّالدرجةّيشــــــيرّإلىّمســــــتوىّصــــــح  الحســــــابيّللمجموعةّالثانيةّ)غيرّالســــــليمين(،ّحيثّوكماّأشــــــرناّســــــابقًاّأنَّ

ةّنفسيةّمرتفع. ّوبالتالي فقد تّم قبول هذه الفرضيةّوانخفاضهاّيشيرّإلىّمستوىّصح 
ةّتقاطعتّنتائجّد يةصومنهاّالحالةّالّالنفسي ةراستناّمعّاغلبّالدراساتّالتيّتناولتّالعواملّالمؤث رةّعلىّالصح  البدنية،ّحيثّّح 

ةّتلكّاأظهرتّنتائجّ ةّّالبدنيةلدراساتّتأثيرّالصح  التيّّ(Julius , Eleonora , & Matt ,2017)منهاّدراسةّ،ّالنفسي ةعلىّالصح 
حةّالسابقةّعلىّالصحةّالبدنيةّالحاليةّوالصحةّالبدنيةّالسابقةّعلىّالصّالنفسي ةقامتّبتحليلّاآلثارّالمباشرةّوغيرّالمباشرةّللصحةّ

(et.al ,Xiongّ 2020كذلكّتشيرّدراسةّ)ّنّالصحة.الحالية،ّوجدتّالنتائجّتأثيراتّكبيرةّمباشرةّوغيرّمباشرةّلكالّالشكلينّمّالنفسي ة

http://www.ajsp.net/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617306639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617306639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617306639#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32799105
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طرابالىّانهّتشملّعواملّالخطرّالشائعةّالمرتبطةّباال جنسّاإلناثّ،ّوالفئةّالعمريةّاألصغرCOVID-19ّّالنفسيّأثناءّجائحةّّض 
،ّوالبطالةّ،ّوالتعرضّالمتكررّلوسائلّالتواصلّاالجتماعيّ/ّاألخبارّالمتعلقةّّالنفسي ةسنة(ّ،ّووجودّاألمراضّالمزمنةّالبدنيةّّو40ّ)

ةّوالتيّاستعرضتّأثرّفيروسّكوروناّع(Talevi, et al 2020ّدراسةّ)كذلكّإشارةّّ(.19-بفيروسّكوروناّ)كوفيد ّ،النفسي ةلىّالصح 
ةّ ّ،ّالوضعّالصح يّالضعيف.النفسي ةانهّمنّضمنّالعواملّالتيّارتبطتّبآثارّسلبيةّعلىّالصح 

واصلّ.ّكانّلوسائلّاالعالمّومواقعّالتالنفسي ةيمكنّأنّتؤديّالصحةّالبدنيةّالسيئةّإلىّزيادةّخطرّاإلصابةّبمشاكلّالصحةّ
المعلوماتّالمرتبطةّبالفيروس،ّمنهاّانّأكثرّالفئاتّتضررًاّمنّاإلصابةّبعدوىّكوروناّتلكّالتيّاالجتماعيّدورًاّفيّنشرّالعديدّمنّ

لّهذاّالواقعّمستوياتّمتفاوتةّمنّالخوفّوالقلقّلدىّتلكّالفئات،ّسواءّقبلّاإلصابةّبالعدوىّ ةّالبدنية.ّشك  تعانيّمنّمشاكلّفيّالصح 
صابة.ّحيثّتشيرّاألدلةّأنّاألشخاصّالذينّيعانونّمنّحاالتّطبية،ّمثلّأمراضّاوّعندّاإلصابةّبالعدوىّاوّبعدّالتعافيّمنّاإل

ّبفيروسّ ّاالصابة ّيواجهونّدرجاتّخطرّمرتفعةّعند ّالدمويةّوالسكريّوأمراضّالجهازّالتنفسيّالمزمنةّوالسرطان، القلبّواألوعية
ّ(.WHO 2020, Huang et al. 2020, Wang et al. 2020, Yang et al. 2020, and Liang et al. 2020كوروناّ)

 
ةّّةّاحصائيًاّحولّتأثيرّعدوىّكورونافروقّدالّ : وتشير الى وجود السادسة الفرضيةتائج ن ت عزىّلمتعافينّلّالنفسي ةعلىّمستوىّالصح 

ّرةّالزمنيةّالتيّمضتّعلىّالتعافي.للفت
 النفسّيةبين متغير فترة التعافي ومقياس الصحة  Anova: اختبار (14) جدول رقم

ّالقرارّالداللةّاإلحصائيةّاإلنحرافّالمعيارّيّالمتوسطّالحسابيّالعددّفترةّالتعافي الب عد

مقياس الصحة 
 النفسّية

 62.13 289ّ99.51ّيوم30ّ

0.020 
دالةّ

 إحصائياًّ

 61.38 75ّ105.68ّيوم45ّ
 43.49 44ّ72.18 يوم60ّ
 62.01 23ّ79.22 يوم75ّ

 61.41 31ّ90.13 يوم90ّاكثرّمنّ
 60.95 96.27 462 المجموع

األعراض 
 الجسدية

 10.16 289ّ17.57ّيوم30ّ

0.015 
دالةّ

 إحصائياًّ

 10.05 75ّ16.71ّيوم45ّ
 7.68 44ّ12.48 يوم60ّ
 10.82 23ّ14.13 يوم75ّ

 10.12 31ّ15.06 يوم90ّاكثرّمنّ
 10.05 16.61 462 المجموع

الوسواس 
 القهري 

 8.32 289ّ12.81ّيوم30ّ

0.035 
دالةّ

 إحصائياًّ

 8.21 75ّ13.79ّيوم45ّ
 6.21 44ّ9.82 يوم60ّ
 8.26 23ّ9.96 يوم75ّ

 6.88 31ّ11.13 يوم90ّاكثرّمنّ
 8.09 12.43 462 المجموع

 0.030 7.22 289ّ8.59ّيوم30ّ
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الحساسية 
 التفاعلية

 7.34 75ّ9.75ّيوم45ّ

دالةّ
 إحصائياًّ

 5.55 44ّ5.66 يوم60ّ
 6.97 23ّ7.52 يوم75ّ

 7.13 31ّ7.16 يوم90ّاكثرّمنّ
 7.14 8.35 462 المجموع

 االكتئاب

 11.01 289ّ16.85ّيوم30ّ

0.030 
دالةّ

 إحصائياًّ

 10.06 75ّ18.40ّيوم45ّ
 8.21 44ّ12.55 يوم60ّ
 11.03 23ّ13.52 يوم75ّ

 11.83 31ّ15.32 يوم90ّاكثرّمنّ
 10.76 16.42 462 المجموع

 القلق

 8.35 289ّ11.03ّيوم30ّ

 0.044ّ
دالةّ

 إحصائياًّ

 7.68 75ّ11.37ّيوم45ّ
 4.74 44ّ7.55 يوم60ّ
 8.13 23ّ9.00 يوم75ّ

 8.54 31ّ10.42 يوم90ّاكثرّمنّ
 8.02 10.61 462 المجموع

 العدائية

 4.50 289ّ5.23ّيوم30ّ

0.439 
غيرّدالةّ
 إحصائياًّ

 4.08 75ّ5.09ّيوم45ّ
 4.02 44ّ4.34 يوم60ّ
 3.65 23ّ3.74 يوم75ّ

 4.72 31ّ5.23 يوم90ّاكثرّمنّ
 4.37 5.05 462 المجموع

 الرهاب

 5.50 289ّ4.55ّيوم30ّ

0.026 
دالةّ

 إحصائياًّ

 5.36 75ّ4.76ّيوم45ّ
 2.65 44ّ2.02 يوم60ّ
 3.54 23ّ2.96 يوم75ّ

 5.63 31ّ4.16 يوم90ّاكثرّمنّ
 5.24 4.24 462 المجموع

التخّيالت 
 والبارانويدّية

 5.21 289ّ5.35ّيوم30ّ

0.141 
غيرّدالةّ
 إحصائياًّ

 4.95 75ّ6.68ّيوم45ّ
 3.71 44ّ4.59 يوم60ّ
 5.91 23ّ5.39 يوم75ّ

 4.74 31ّ6.52 يوم90ّاكثرّمنّ
 5.07 5.57 462 المجموع

 الذهانية
 7.00 289ّ6.73ّيوم30ّ

0.106 
غيرّدالةّ
 7.70 75ّ7.72ّيوم45ّ إحصائياًّ
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 5.05 44ّ4.41 يوم60ّ
 5.90 23ّ4.96 يوم75ّ

 7.73 31ّ6.68 يوم90ّاكثرّمنّ
 6.99 6.58 462 المجموع

 البنود اإلضافية

 5.24 289ّ10.81ّيوم30ّ

0.002 
دالةّ

 إحصائياًّ

 5.63 75ّ11.41ّيوم45ّ
 5.15 44ّ8.77 يوم60ّ
 6.33 23ّ8.04 يوم75ّ

 5.58 31ّ8.45 يوم90ّاكثرّمنّ
 5.45 10.42 462 المجموع

ّ

بأبعادهّالعشــــرةّومتغي رّالفترةّالزمنيةّالتيّمضــــتّعلىّّالنفســــي ة"ّبينّمقياسّالصــــحةAnovaّيوضــــحّالجدولّأعالهّاختبارّ"
ّقيمةّالداللةّاإلحصــائيةّمعّاألبعادّأصــغرّمن )عداّأبعاد:ّالعدائية،ّالتخي الت0.05ّّّالتعافيّمنّفايروسّكورونا،ّوكماّهوّواضــحّأنَّ

ّأنّهناكّفروقّذاتّداللةّإحصــــــــــــــائيةّبينّباقيّاأل لف ناكّتأثيرّلهذاّرّفترةّالتعافي،ّوهبعادّت عزىّلمتغيّ والبارانويدي ة،ّالذهانية(،ّوهذاّيد 
ّالمتغي ر.

ةّنفسيةّمرتفع،ّ ةّنفسيةّمنخفضّوانخفاضهاّيشيرّإلىّمستوىّصح  ّارتفاعّالدرجةّيشيرّإلىّمستوىّصح  كماّأشرناّسابقًاّأنَّ
ّمستوىّالصحةّّالنفسي ةلذاّوفيّمقارنٍةّللمتوسطاتّالحسابيةّللصحةّ ّأنَّ ّيومّويساوّي30ّّنّبعدمرتفعّللمتعافيّلنفسي ةاللمستطلعينّنجد 

 يوما60ًّّّيوم،ّثمّيرتفعّتدريجيًاّعندّالمتعافينّبعد45ّّعندّالمتعافينّبعد،105.68ّّليصبحّالنفسي ةويتدنىّمستوىّالصحةّّ،99.51
ّمســتوىّالصــحةّّ،72.18ليســاويّ فتّفهوّأنَّ ّبعد90.13ّو79.22ّّيومًاّالذيّيعودّللتدنيّليصــبح75ّللمتعافينّبعدّّالنفســي ةأم اّالال 

ّوبالتالي فقد تّم قبول هذه الفرضية يومًا.90ّأكثرّمنّ
(ّحيثّأظهرتّالنتائجّانّاعراضّاإلصـــابةّبعدوىّكوروناLaurie et al 2020ّتتفقّنتائجّهذهّالفرضـــيةّمعّنتائجّدراســـةّ)

تائجّوكذلكّاتفقتّمعّن.ّالنفســـــــــي ةيوًماّبعدّالتعافي،ّمماّيؤثرّعلىّجودةّالحياةّوالصـــــــــحةّوالوظيفةّالبدنيةّّو35ّماّتســـــــــتمرّلمدةّّعادة
أظهرتّانّالمرضـــىّالذينّليسّلديهمّوالتيّّ(ّفيّالوالياتّالمت حدةّاألميركية2020)Taquet et.alّماكســـيمّوآخرينّدراســـاتّكلّمنّ

طراببزيادةّحدوثّاالCOVID-19ّتاريخّنفســيّســابق،ّارتباطّ التالي90ّّلإلصــابةّوحتىّاليوم14ّّلديهمّبدءًاّمنّاليومّّالنفســي ةاتّضــ 
لمرضــىّالســارس،ّوخلصــتّالىّانّاألثارّالســلبيةّّالنفســي ة(ّوالتيّتناولتّاالعراض2020ّ)Liu et.alّ،ّودراســةّليوّوآخرينّلإلصــابة

ويلةّمقارنةّمعّاألثرّالجســدي.ّفضــاًلّعنّتقاطعهاّمعّنتائجّدراســةّإيفانّلدخولّالمصــابينّبعدوىّكوروناّالىّالمســتشــفىّيدومّلفترةّط
لعالجّاّللناجينّمنّعدوىّالســــارسّالذينّتلق واّالنفســــي ة(ّوالتيّهدفتّالىّالتحققّمنّالمضــــاعفات2009ّ)et.al Chit Makّوآخرينّ

يّالمرضّكانّمعدلّاإلصابةّالتراكميّلال30ّفيّالمستشفىّبعدّمرورّ طرابشهرًاّعلىّتفش  ،ّكانّ%58.9اتّالنفسيّبعدّالسارسّض 
طرابمعدلّاالنتشارّأليّ ّ.%33.3شهرًا30ّّنفسيّبعدّّاض 

اّّالنفســــي ةبينماّننتظرّبياناتّعنّقضــــاياّالصــــحةّ قصــــيرةّالمدىّوطويلةّالمدىّبينّالناجينّمنّفيروسّكورونا،ّينبغيّأيضــــً
ّهذه،ّواألهمّمنّذلك،ّلماذاّقدّيكونّبعضّالنفســــــــي ةالتركيزّعلىّالمســــــــاراتّالميكانيكيةّالمحتملةّالتيّقدّتكمنّوراءّعواقبّالصــــــــحةّ

طرابناعيّالتيّتمّافتراضهاّلمجموعةّواسعةّمنّاالالناسّأكثرّاستعداًداّمنّغيرهم.ّفيّهذاّالصدد،ّقدّتكونّفرضيةّالتنشيطّالم اتّض 
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تبقىّالمسًلمةّالوحيدةّّو،ّ(Troyer, Kohn, &Hong, 2020)19ّ-ّبعدّكوفيدّالنفسي ةمساًراّمرشًحاّمناسًباّلمشكالتّالصحةّّالنفسي ة
ةّ ّ.النفسي ةقيدّالبحثّومحلّاهتمامّالباحثينّلفهمّتمامّتأثيراتهّعلىّالصح 
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"The mental health of the Lebanese recovering from Corona 

infection (covid-19) in Attribution of some demographic and health 

variables." 
 

Abstract:  
The study aimed to explore the level of mental health of the Lebanese recovering from Corona (covid-

19) infection, and to find out the differences in levels of mental health in Attribution of some 

demographic variables such as age, gender, educational level, and health variables such as the state of 

health before infection with the virus, and the period of time that has passed since recovery from the 

virus. The study adopted the descriptive correlation method, and the sample included (462) recovering 

individuals from various Lebanese governorates, whose ages ranged between (18-60+) years. A 

demographic and health data form, as well as the amended Symptom Check List-90, was approved. 

The results showed that the Lebanese recovering from Corona infection enjoy a high level of mental 

health. It also showed that there are statistically significant differences in mental health due to age, 

gender, health status before infection, and the period of time that passed to recover from the virus. 

Key words: mental health - Corona (covid-19) pandemic - Corona infection recoveries - demographic 

variables - Health variables - Lebanese governorates. 
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