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 :امللخص
هدف البحث الحالي إلي محاولة الوقوف علي مدي وطبيعة العالقة بين المناعة النفسية      

( بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية 19 –والذات اإليجابية لدي متعافي فيروس )كوفيد 
إلي معرفة مدي اختالف المناعة النفسية والذات  هدف أيضا  ؛ كما  ةالسعودية بصفة عام

( بجمهورية مصر العربية عن متعافي المملكة 19 –اإليجابية لدي متعافي فيروس ) كوفيد 
العربية السعودية ؛ إلي جانب الكشف عن الفروق في المناعة النفسية لدي متعافي فيروس 

؛ (النوع ،السعودية وفقا  لمتغيري )العمر( بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية 19 –)كوفيد 
إلي معرفة مدي إسهام الذات االيجابية في التنبؤ بالمناعة النفسية لدي متعافي  هدفكذلك 

( 19 –( متعافي من فيروس ) كوفيد 405تكونت عينة البحث من ) (.19 -فيروس )كوفيد
تراوحت ( من المملكة العربية السعودية . 200(  من جمهورية مصر العربية؛ ) 205منهم )

بق ؛ ط  ( 6.25انحراف معياري  )( ؛ و 32.4متوسط عمرى ) ،( سنة60-20أعمارهم ما بين )
عداد من إ  الذات االيجابية؛ ومقياس   من إعداد الباحثة النفسية المناعةعلى العينة مقياس 

وجود ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوي  وأشارت النتائج إلى؛ ( 2017) عبد الخالق
(  بين الدرجة الكلية للذات اإليجابية وجميع أبعاد المناعة النفسية والدرجة الكلية؛ وجود 0.01)

 -درجات متعافي فيروس )كوفيد ات( بين متوسط0.01فروق داله إحصائيا  عند مستوي داللة )
كانت و اس المناعة النفسية والدرجة الكلية ( من المصريين والسعوديين في جميع أبعاد مقي19

فيما عدا بعد )األمل( فقد أظهرت  ،( من المصريين19-الفروق لصالح متعافي فيروس )كوفيد
( من المصريين 19 –)كوفيد  فيروس النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيا  بين متعافي

درجات  تائيا  بين متوسطعدم وجود فروق داله إحصا كما اتضح ؛والسعوديين في ذلك البعد
 . ( من المصريين والسعوديين في الدرجة الكلية للذات اإليجابية19 -متعافي فيروس )كوفيد
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 درجات متعافي فيروس اتعدم وجود فروق داله إحصائيا  بين متوسط كما بينت النتائج
جة الكلية ر ( من المصرين والسعوديين في جميع أبعاد مقياس المناعة النفسية والد19 -)كوفيد

 سنه فأكثر( 50؛ ةسن 49 – 36فأقل ؛ من  ةسن 35)والعمر وفقا  للنوع ) ذكور ؛ إناث( ؛ 
إليجابية لدي للذات ا من الدرجة الكلية بالمناعة النفسيةكما أشارت النتائج الى إمكانية التنبؤ  ؛

 .من المصريين والسعوديين( 19 -متعافي فيروس )كوفيد
 (؛ المناعة النفسية؛ الذات اإليجابية.19-)كوفيد : فيروس كلمات مفتاحية
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املناعة النفسية وعالقتها بالذات اإلجيابية لدي متعايف فريوس 
 ( يف مجهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية19 –)كوفيد 

 

 د. صفاء صديق خريبه                 
 أستاذ مساعد كلية اآلداب

 جامعة الزقازيق 

  مقدمة:
(  الذي يعد 19-) كوفيد  المستجدفيروس كورونا جائحة يجتاح العالم خالل هذه المرحلة    

 لمرضيةافي مجموعة من االعتالالت  تسببتالتي  من فصيلة الفيروسات واسعة االنتشار
 إحدىإلي  (19-فيروس )كوفيد وينتمي  ،االضطرابات النفسيةفي عدد من  تسببتكما  للبشر

تم وقد (  Coronaviridaeتسمي باسم كورونا فيريدي ) التي العوائل الفيروسية الكبيرة 
المتالزمة ) فيروس سارس إلي ينتمي أيضا  و  ،1960اكتشاف أول فيروس في هذه العائلة 

دولة مسببا  ذعرا  عالميا   17 في انتشرثم  2003الذي ظهر في الصين عام  (التنفسية الحادة
شخصا  في جنوب شرق أسيا وتسبب في وفاة  8000وأصاب نحو قبل أن تتم السيطرة عليه 

 .(2013 ،؛ خليل 2014 ،) جمجوم من جملة المصابين %10شخص بنسبة  800
رصدت منظمة الصحة العالمية حاالت العدوي بفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق  وقد  

 "واختصاره العلمي "  Middle East Respiratory Syndrome  التنفسيةط األوس
MERS-COV" أشارت التقارير إلي وقوع حيث  2012للمرة األولي في عام  رصده والذي تم

حاالت وفاشيات لمتالزمة تنفسية في صفوف القانطين في بعض بلدان الشرق األوسط أو 
في  60إماتة هذه الفاشية باالرتفاع حيث يصل الي نحوالمسافرين القادمين منها ويتسم معدل 

 (.World Health Organization ,2012)  المائة
والتي أشارت فيها الي أنه بلغ عدد  2014كما تم رصد إحصائية لمنظمة الصحة العالمية   

 ،%33.3بنسبة وفيات  لةحا 291توفي منهم  873كورونا نحو  روسالحاالت المصابة بفي
 1350ت أن حاالت العدوي المؤكدة مختبريا  بفيروس كورونا وصل الي أكثر من كما رصد

ي انتشر أكثر الدول التواالمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية  اعتبرتوقد  ،حالة
ة وكانت في معظمها ت عزي إلي الفاشيات المرتبطة بالرعايبها أكبر معدالت اإلصابة بالفيروس 
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 ،اسوفرن ،واألردن ،وقطر ،كما ثبت وجود حاالت في بعض الدول مثل بريطانيا ،الصحية
 World؛  2016 ،؛ الفرم 2013 ،) خليل وإيطاليا ،واليونان ،وأمريكا ،وتونس ،واإلمارات

Health Organization ,2015.)  
 نزالتهــا مــن تتــراوح حدت عــدوى الجهــاز التنفســي التــيفيروسات كورونا لدي البشر سبب وت    

لــى إوعوارض تنفسية حادة تصاحبها حمي وسعال وضيق وصعوبة في التنفس البــرد الشــائعة 
دة التنفســية الحــا التنفسية والمتالزمة األوسطالشــرق  متالزمةوخامــة مثــل  األشد األمراض
 .(الســارس)الوخيمــة 

 مرة بمدينة ووهانألول  تم اكتشافهكوباء عالمي  ؤخرا  المكتشف م (19-فيروس ) كوفيد و    
مارس  11وتأكد تحوله الي جائحة  في  ،2019كانون األول/ ديسمبر  31 فيالصينية 

دولة ومنطقة  188مليون إصابة في أكثر من  91حيث بلغت اإلصابات أكثر من  ،2020
باإلضافة الي تعافي  ،حالة وفاة 1.940.000تتضمن أكثر من  ،2021يناير  12حتي تاريخ 
وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية أكثر الدول تضررا  من  ،مليون مصاب 50.4أكثر من 

هديد تالفيروس يمثل و حيث سجلت أكثر من ربع مجموع عدد اإلصابات المؤكدة ؛  ،الجائحة
بشكل سريع عن طريق القطرات التي يفرزها الشخص وينتشر خطير على الصحة العالمية 

تكون و ويؤثر بطرق مختلفة في األفراد المصاب بالعدوي عندما يسعل أو يعطس أو يتنفس، 
م اآلال )؛ واألعراض األقل شيوعا  هي( إرهاق  ،سعال جاف ،حمي) أعراضه األكثر شيوعا  

طفح  ،فقدان حاسة التذوق أو الشم ،صداع ،الملتحمةالتهاب  ،اسهال ،التهاب الحلق ،واألوجاع
( ؛ وقد تختلف األعراض من فرد او تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين ،جلدي

ألخر فمنهم من تكون أعراضه طفيفة أو متوسطة ويشفون دون االحتياج الي مستشفيات ومنهم 
رت ؛ كما ظهلوفاة تسبب او من تكون أعراضه شديدة وتؤدي الي الدخول في دائرة المعاناة 

ساللة جديدة متحوره من فيروس كورونا في بريطانيا وهي ال تختلف كثيرا  عن االعراض 
 World Health) (20-( وقد أطلق عليها ) كوفيد 19-األساسية للفيروس ) كوفيد 

Organization ,2019; World Health Organization, 2020)  
أضرارا  اجتماعية واقتصادية عالمية سبب  ( 19 –وباء فيروس ) كوفيد جدير بالذكر أن و    

أدي إلي نقص كبير في اإلمدادات والمعدات  بالغة تتضمن أضخم ركود اقتصادي عالمي
؛ وتم إغالق المدارس والجامعات والكليات علي تفاقم نتيجة حدوث حالة من هلع الشراء 
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من الطالب في  %73.5مما أثر علي نحو  ،دولة 190الصعيدين الوطني أو المحلي في 
  العالم.

إلي عزل المجتمع بأكمله وبالتالي زيادة معدالت التوتر  (19-) كوفيد كما أدي فيروس    
ي واالنتحار والعديد من التأثير النفسي السلبي علي المرض ،واالكتئاب ،ونوبات الهلع ،والقلق

احب باإلضافة إلى الحزن المص الناتجة عن الوباء الغموضالعزل و نظرا  لحالة أثناء وبعد العزل 
 (A P A,2000لوفاة األحباء مما أثر على الصحة العقلية والسالمة النفسية للعديد من األفراد) 

مدي تأثير   (Xueguo ,et al, 2020 )أظهرت نتائج العديد من الدراسات كدراسة  كذلك 
عدم القدرة علي و ( علي ظهور أعراض الضغط النفسي والمعاناة  19 -إنتشار فيروس )كوفيد

على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وزيادة  االنعزال له أثر و جد أن. كما  جودة النوم
 هناك ؛ وأن البالغات الشاباتالدافع وراء النحافة والتعرض لمخاطر اضطرابات األكل بين 

عالقات قوية بين تكرار استخدام موقع انستجرام وعدم الرضا عن صورة الجسد والدافع وراء 
 .(Inmaculada Alemany, et al, 2020)  النحافة وعدم تقدير الذات خالل مرحلة العزل 

( وجود عالقة بين إدراك الكفاءة   ( Arrebola,et al, 2020أظهرت نتائج دراسة وقد     
 الذي الفردأن و  ،(19 –الذاتية خالل فترة العزل ومستوي سمة وحالة القلق أثناء وباء ) كوفيد 

علي التعامل  را  قاديكون   Positive Self يتمتع بكفاءة ذاتية خالل فترة العزل وذات إيجابية 
 التعرض لحدث سلبي مثل وفاة أحد الذي يصاحب مرحلة العزل خاصة عندمع القلق والتوتر 

(. أما األفراد الذين يتسمون بذات سلبية 19 –األقارب أو األصدقاء بسبب فيروس ) كوفيد 
    يكونون غير قادرين علي تجاوز المحنة ومواجهة القلق والتوتر الناتج عن مرحلة العزل.

كما أن   ديد،الشإلى القلق  فشعور الفرد بالخوف من اإلصابة بالمرض أو الوفاة يؤدى بدوره   
لى ع الحجر الصحي والعزلة االجتماعية يمكن أن تزيد من الشعور بالوحدة ومن خالل التركيز

لقلق . كما يمكن أن يترتب على ابشدهاألفكار المتعلقة باالنعزال عن األخرين قد يزداد القلق 
والشعور بالوحدة إلي تنشيط التوقعات السلبية  (19-كوفيد) من فيروس  الخوفالناتج عن 

لى ع؛  واألفكار المتعلقة بالموت، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض االكتئاب
القدرة الذاتية اإليجابية للفرد علي تعزيز المناعة النفسية التي تعتبر كدرع  تعمل الرغم من ذلك

ة وتزيد من قدرة الفرد علي التأقلم وخفض واق من االضطرابات النفسية واألمراض الجسمي
مستوي االجهاد مما يزيد من مقاومة األعراض المرضية التي تهدد الصحة العقلية مثل القلق 
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  Alessandro, et al,2020) والشعور بالوحدة وبالتالي يعيق أعراض القلق واالكتئاب 
Albert et al , 2011;.)                                       

فالمناعة النفسية تمد الفرد بالنشاط والتفاعل االجتماعي اإليجابي والقدرة علي التوافق     
بية فهي تمد الفرد بالقدرة علي التعافي من التأثيرات السل ،السوي وحل المشكالت التي يواجهها

لألحداث المؤلمة الحياتية والقدرة علي تجاوزها بشكل إيجابي ومواصلة الحياة بفاعلية واقتدار؛ 
والذين يتمتعون بالمناعة النفسية يمتلكون سيطرة فعالة علي الظروف والمواقف المعاكسة ولديهم 

ساس بالعجز واليأس وبالتالي تزداد لديهم القدره علي مقاومة قدرة علي التخلص من اإلح
مناعة في حين أن فقدان الاالضطرابات االنفعالية الرئيسية التي تولد األعراض المرضية ؛ 

ويؤثر  ،النفسية للفرد يؤدي الي استنزاف بدني وانفعالي ويعوق تحقيق االتزان الفكري والنفسي
؛ الطيب ؛ Bonanno, et al,2007 درة الذاتية للفرد )  بالسلب علي األداء الذاتي والق

   .( 2009 ،والبهاص
وية بانتصار وترتبط الروح المعن ،المناعة النفسية ترتبط بالروح المعنوية للفردإلي جانب أن     

المشاعر اإليجابية التي تدفع إلي الحياة والحب ؛ وهذا يتوفر في الذات اإليجابية التي تتسم 
وازن بين الت واالنفعاالت اإليجابية مما يولد  ،والمرونة ،و الصمود النفسي ،واألمل ،بالتفاؤل

الصحة  وتحسين ،والوصول إلي االستقرار البدني والفكري واالجتماعي المهارات والتحديات
 (.2011؛ يونس،  2020 ،( ) عسكر19 –العقلية والعامة أثناء وباء ) كوفيد 

الفيروس يعتبر تغيير السلوكيات من أكثر الوسائل فعالية للحد من دون وجود لقاح لعالج وب   
ومن هنا فإن تحديد العوامل النفسية التي قد تشجع على االلتزام بالسلوكيات  ،انتشار المرض

 (BIS)يمثل النظام المناعي السلوكي ف ،الصحية الوقائية يعد من األمور شديدة األهمية
مجموعة من العمليات النفسية التي يعتقد الباحثون أنها تعزز الصحة من خالل التشجيع على 

 ،ف)التباعد االجتماعي، وغسل اليدين، والتنظي مثل  االلتزام بالسلوكيات الوقائية من األمراض
) ل ز سواء قبل اإلصابة أو أثناء الع التعقيم، تجنب لمس الوجه، ارتداء القناع الطبي الوقائي(

Natalie, et al, 2020.) 
( بمستوي مناسب من المناعة 19 -تالي فإن تمتع األفراد المصابين بفيروس ) كوفيدلاوب    

النفسية تجعلهم قادرين علي االتزان النفسي الجيد والذي يؤثر بشكل إيجابي علي قدرتهم الذاتية 
وهذا ما  ،والعكس صحيح ،والعزل اإلصابةاإليجابية ويعطيهم الدافع اإليجابي للتعافي أثناء 
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يحاول البحث الحالي إلقاء الضوء عليه من خالل بحث العالقة بين الذات اإليجابية والمناعة 
   (.19 –النفسية لدي متعافي فيروس كورونا ) كوفيد 

   : مشكلة الدراسة  
ي اآلونة وقد تزايد االهتمام بها ف ،باتت الدراسة في علم النفس اإليجابي من الدراسات الهامه   

ي حماية وتعد عامل رئيسي فتلقي الضوء علي الجوانب اإليجابية في الشخصية  األخيرة ألنها
فسية تعد والمناعة الن؛ والتمتع بمستوي جيد من الصحة النفسية الفرد من اإلصابة باألمراض 

لمناعة فا ،لنفس اإليجابيمن الموضوعات التي تم القاء الضوء عليها كمصطلح في علم ا
ية قدرة الفرد علي التصدي للغضب أو المشاعر السلبالنفسية بمثابة جهاز حماية وقائي يقوي 

 (. Albert, et al, 2011)  النفسي االتزانوالوصول إلي 
نفسي وعقلي علي األفراد أثناء انتشار فيروس ) كوفيد ووجدت دراسات عديدة وجود تأثير   
 فقد امتدت األثار المترتبة على انتشار(  في بداية األسبوع الرابع من الحجر الصحي. 19-

المرض ألبعد من الجهاز التنفسي لتصيب أيضا الصحة العقلية؛ وصاحب ذلك العديد من 
ات العالج العكسية، باإلضافة إلى الضغوط األعراض النفسية مثل الخوف المالزم للوباء، وآثار

لتي ا مما يؤثر ذلك سلبيا  علي المناعة العصبية والمناعة النفسية ،االجتماعيةالمادية والعزلة 
   والدخول في األعراض المرضية  19-تشارك في زيادة األثار السلبية لعدوي كوفيد 

Deborah& Erika,2020  ; Ícaro Raony, et al, 2020 )          ). 
أظهرت نتائج بعض الدراسات علي تأثير الذات االيجابية كعامل واقي من االكتئاب كما    

وأن  ،(19 –والشعور بالوحدة النفسية الناتجين عن العزل أثناء اإلصابة بفيروس ) كوفيد 
 اآلخرين أكثر مناألفراد الذين يظهرون مستويات أعلي في القلق يعبرون عن مشاعر سلبية 

كذلك أوضحت بعض الدراسات  أن   الذين يتمتعون بمستويات عالية من الذات اإليجابية ؛
النشاط البدني يرتبط ارتباط إيجابي مع مفهوم الذات قبل وأثناء االنعزال الناتج عن أنتشار 

ية جابيوأنه كلما ازدادت المناعة النفسية للفرد تزداد معها الذات اال( ؛ 19-كوفيد) فيروس 
لنتائج امقاومة األعراض النفسية والبدنية والوصول إلي اإلتزان النفسي و والقدرة علي التكيف و 

 Inmaculada Alemany et al , 2020 ; Gabriel ) اإليجابية للصحة النفسية
González,et,al,2020)  
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ممارسات الاختزال الضغوط والحد من التوتر، تنمو من خالل العديد من قدرة الفرد علي  وأن    
والفنيات التي يحافظ بها الشخص على مناعته النفسية، وذلك من خالل تعلم كيفية االلتقاء 
بالذات اإليجابية واالقتراب من كل ما يزيد من الصحة الجسمية واالنفعالية، عالوة على اإلبحار 

 (.2020 ،في الحياة بروح مفعمة بالتفاؤل واألمل واالستبشار) أبو حالوة
 ,Gabriel Gonzalez,et al أظهرت نتائج العديد من الدراسات كدراسة ) ما ك      

( أن النشاط البدني لألفراد يرتبط ارتباط إيجابي مع مفهوم الذات لديهم قبل وأثناء 2020
وهذا يؤثر بدوره علي مستوي المناعة النفسية  19-االنعزال الناتج عن أنتشار فيروس كوفيد

ه ذاته وقدرته على تخطي الصعاب والتعامل مع العوائق التي قد تعترض مما يكسبه ثقة في للفرد
 .(2020 ،مستقبال ) شمس

فلكي يكون الفرد قادر علي حماية ذاته من التأثيرات السلبية والضغوط والتهديدات والمخاطر    
فيجب أن يحصن نفسه باإلمكانات الذاتية اإليجابية والتفكير  ،واالحباطات واألزمات النفسية

اإليجابي في الشخصية وحل المشكالت بطريقة إبداعية وضبط النفس واالتزان والصمود 
يكون  وهذا ،والصالبة والتحدي والمثابرة والمرونة والتكيف مع األحداث المؤلمة الغير سارة

يجابية ؛ أي ان المناعة النفسية متوقفة علي مدي متوفر عندما يكون الفرد متحلي بالذات اإل
الوعي فتعلم الفرد الستراتيجيات حل المشكالت و  ،تحلي الفرد بالذات اإليجابية والعكس صحيح

بالمشاعر وتقدير الذات واإلرادة تجعله قادر علي مواجهة عمليات التطوير وإدارة الذات الجيدة 
والتعامل المالئم مع التحديات الحياتية المختلفة وفعالية الشخصية والتغلب علي االجهاد 

وهذا  ،واألحداث الصادمة التي يعيشها وتحقيق النجاح والوصول الي االتزان النفسي المطلوب
 (. 2013 ،؛ عصفور 2013 ،؛ زيدانForrai, 2010 ما يسمي بالمناعة النفسية ) 

ة ر مؤثر علي الذات اإليجابيسبق عرضه يتضح أن المناعة النفسية لها دو  وبناء علي ما  
ذلك علي قدرة الفرد علي التصدي لألعراض المرضية المصاحبة لفترة  انعكاسللفرد ومدي 

اهتمت  فقطأجنبية  دراستانكما وجدت الباحثة  ،(19 -العزل أثناء اإلصابة بفيروس ) كوفيد
 ,Natalie )( والمناعة النفسية كدراسة       19 –بالبحث في العالقة بين فيروس ) كوفيد 

et al, 2020 ; Ícaro Raony,et al,2020 )  )  . النادرة وجدت بعض الدراسات  كما
 –التي اهتمت بالبحث في العالقة بين الذات اإليجابية أثناء العزل في انتشار فيروس ) كوفيد 

,Gabriel González,et al,   2020 Alessandro Rossi, et al ; كدراسة ( 19
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  ;    2020 );        2020 ,et al,Haopeng Chen  ;  Inmaculada Alemany
,et al,2020 ; Helena Vall ,et al,20202)  أجنبية أوفي حين أنه لم توجد دراسة 

) المناعة النفسية والذات اإليجابية( وعالقتهم الحالي جمعت بين متغيري البحث عربية 
ي ودراسة متغيراته الهامة ف الحالي مما دفع الباحثة للقيام بالبحث.  ( 19 –) بكوفيد بفيروس

 ألسئلةاوفي ضوء ما سبق فإن مشكلة البحث الحالي تتمثل في ضوء  الحالي،مجتمع البحث 
 التالية:

 –هل توجد عالقة بين المناعة النفسية والذات اإليجابية لدي متعافي فيروس ) كوفيد  -1
 ( بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بصفة عامة ؟19

 في جمهورية مصر العربية( 19-س ) كوفيد المناعة النفسية لدي متعافي فيرو  هل تختلف -2
 المملكة العربية السعودية؟ متعافيالمناعة النفسية لدي عن 

في جمهورية مصر  (19 –الذات اإليجابية لدي متعافي فيروس ) كوفيد هل تختلف  -3
 متعافي المملكة العربية السعودية؟ لدي االيجابية الذات عن العربية

( بجمهورية مصر 19-فيروس )كوفيدلدي متعافي  المناعة النفسيةهل توجد فروق في  -4
 النوع (؟ –وفقا  ) العمر  العربية

( بالمملكة العربية 19-لدي متعافي فيروس )كوفيد المناعة النفسيةهل توجد فروق في  -5
 (؟ النوع –السعودية وفقا  ) العمر 

لي مقياس ععينة البحث من خالل استجابات المتعافين مناعة النفسية هل يمكن التنبؤ بال -6
 ؟االيجابية الذات

 أهداف البحث:
هدف البحث الحالي إلي محاولة الوقوف علي مدي وطبيعة العالقة بين المناعة النفسية    

( بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية 19 –والذات اإليجابية لدي متعافي فيروس )كوفيد 
بصفة عامة ؛ كما هدف إلي معرفة مدي اختالف المناعة النفسية والذات اإليجابية السعودية 

( بجمهورية مصر العربية عن متعافي المملكة العربية 19 –لدي متعافي فيروس ) كوفيد 
 –السعودية ؛ إلي جانب الكشف عن الفروق في المناعة النفسية لدي متعافي فيروس ) كوفيد 

لنوع ( ؛ كذلك ا ،ية والمملكة العربية السعودية وفقا  لمتغيري ) العمر( بجمهورية مصر العرب19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32834290


 

 
 

) 240) 

 (19 –املناعة النفسية وعالقتها بالذات اإلجيابية لدي متعايف فريوس ) كوفيد 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

هدف إلي معرفة مدي إسهام الذات االيجابية في التنبؤ بالمناعة النفسية لدي متعافي فيروس 
 (. 19 -) كوفيد

 أهمية البحث:
 ي علدراسته ؛ حيث أنه يس يتصدىتكمن أهمية البحث الحالي في أهمية الموضوع الذي     

؛ ( 19-د فيروس) كوفيإلي دراسة العالقة بين المناعة النفسية والذات اإليجابية لدي متعافي 
 علي أهمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية. ومما ال شك فيه أن هذا الجانب ينطوي 

 فمن الناحية النظرية:
( مازال  19-أن االهتمام بدراسة المناعة النفسية والذات اإليجابية لدي متعافي ) كوفيد    

( مازال في مرحلة 19-في مراحله المبكرة من البحث ؛ إلي جانب أن مفهوم فيروس )كوفيد 
في العالم العربي واألجنبي ؛ وأن الدراسات التي تناولته مازالت الغموض لدي معظم الباحثين 

( مما 19 –وال تتناول العالقة بين متغيرات البحث مع متعافي هذا الفيروس) كوفيد  ،دا  نادرة ج
يتطلب اجراء المزيد من األبحاث والنظرية والتطبيقية لمثل هذا الوباء العالمي والجائحة القاتلة 
لالستفادة منها في مجال االرشاد والعالج النفسي ؛ كذاك تكمن األهمية النظرية للبحث في 

ترة المناعة النفسية والذات اإليجابية خالل ف إلي عرفة العوامل التي تعيق األفراد دون الوصولم
 (.19 -االنعزال للوصول الي حالة االتزان النفسي المطلوب للتعافي من فيروس ) كوفيد

 األهمية التطبيقية:
تمثلت أهمية البحث من الناحية التطبيقية في المساهمة في توفير قدر مناسب من البيانات    

في مجتمع البحث ( 19 -والمعلومات عن متغيرات البحث لدي المتعافين من فيروس ) كوفيد
)كوفيد  وسر من وضع برامج إرشادية لتدريب المصابين بفي اإلكلينيكيينوذلك لمساعدة الباحثين 

( علي كيفية التحلي بالمناعة النفسية والذات اإليجابية التي تعطي المصابين الدافع 19-
 .للتعافي أثناء اإلصابة والعزل اإليجابي 

عة إعداد وتقنين أداة لتقدير درجة المناكما تتمثل أهمية البحث من الناحية التطبيقية في    
 البحث الحالي ) المجتمع المصري  عيي مجتم( ف19 -النفسية لدي متعافي فيروس ) كوفيد

   .؛ المجتمع السعودي( 
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 مفاهيم األساسية للبحث : 
 Psychological Immunityالمناعة النفسية:  -أوال 
من مجاالت علم النفس اإليجابي  Psychological Immunityتعد المناعة النفسية      

م ظهر ؛ وهي كمفهو  األخيرة اآلونةفي في المجال النفسي الباحثين  اهتمامالتي حازت علي 
في نهاية التسعينات من القرن العشرين وتعددت مسمياته فمن الباحثين من تناوله كمفهوم 

و المناعة أ أو كفاءة المناعة النفسية أو المناعة الوجدانية ،أو المناعة العقلية ،للمناعة السلوكية
السلوكية  ،الوجدانية ،كوحدة متكاملة مرتبطة بالجوانب المعرفية  ؛ ومنهم من تناولهالشخصية 

في الشخصية تدعم مناعة الفرد وتساعده علي مقاومة الضغوط والوصول إلي االتزان النفسي 
                 (. Olah,2005 ; 2013 ،) زيدانوالصحة النفسية 

ام يشترك مع نظ متغير،وجداني تفاعلي  افتراضيبانها نظام ( 2015) وقد عرفها الشريف  
من خالل المحافظة علي الحالة الوجدانية المناعة الحيوية بالحفاظ علي استقرار اتزان الفرد 

هة ودرجة عالية من االستقرار بمواج المتطرفة،من تهديد المشاعر السلبية الناتجة عن األحداث 
 لتوافقي المستقاة من مدخالت الوعي والتيتقلبات الحياة من خالل القدرات المعرفية لالوعي ا

 قاومتها وتدعيم الصحة النفسية.متساعد علي التعامل مع الضغوط و 
( بانها " قدرة الفرد علي حماية نفسه من التأثيرات السلبية 2013 ،)زيدانما عرفها ك   

ا عن هوالتخلص من ،المحتملة للضغوط والتهديدات والمخاطر واإلحباطات واألزمات النفسية
تفكير واإلمكانات الكامنة في الشخصية مثل ال ،طريق التحصين النفسي باستخدام الموارد الذاتية

تحدي وال ،والصمود والصالبة ،وضبط النفس واالتزان ،واإلبداع وحل المشكالت ،اإليجابي
 والتفاؤل، والمرونة والتكيف مع البيئة". ،والفاعلية ،والمثابرة

بأنها نظام الحماية العقلية الذي يعطي لألفراد القدرة علي مكافحة اإلجهاد والخوف  وع رفت    
 ليإومقاومة األفكار السلبية والوصول  ،والشعور بانخفاض تقدير الذات النفسي،وعدم األمان 
  (. Bhardwaj &Agrawal,2015) االنفعاليي والثقة بالنفس والتأقلم والنضج االتزان النفس

اعة النفسية تكون بمثابة الدفاعات النفسية التي تعمل علي إنكار وتشويه األفكار فالمن    
السلبية التي تهدد الكيان الوجداني للفرد وإعادة تفسيرها وتحويلها إلي أفكار إيجابية ومشاعر 

لمواجهة األزمات التي تواجهه ومشاعر الغضب والعدوان واليأس والعجز واالنهزامية جيدة 
 (.Wilson,2002؛  200 ،مرسي)والتشاؤم 
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كي ل لفرد للتعامل مع المواقف المختلفةا قدرة يكتسبها تشير إليكما أن المناعة النفسية    
يتغلب على الصعوبات والمشكالت، وهي تختلف من فرد إلى آخر "نتيجة أساليب التنشئة 

تتوقف  ؛ كما أن زيادة هذه المناعة وقلتهاوالمواقف التي يتعرض لها الفرد في حياتهاالجتماعية 
على مدى نجاح الفرد في المواقف السابقة، مما يكسبه ثقة في ذاته وقدراته على تخطي 
الصعاب والتعامل مع العوائق التي قد تعترضه مستقبال، وهذا ما يفسر التفاوت بين البشر في 

 ،)شمسفي األعراض المرضية المرونة والصحة النفسية أو االنهيار والمعاناة والدخول 
2020.) 

( أن المناعة النفسية عامل أساسي في تحقيق ما صحت 2020)أبو حالوة  كذلك أكد   
تسميته الوظيفة الوقائية، لكونها تعمل على تحقيق طبقة وقائية للعقل تزود الشخص بالقوة 

خلص من من الت لمواجهة الضغوط، والمخاوف، والشعور بالتهديد والنقص، فضال  عن تمكينه
وأن ما يزيد من تنمية المناعة  النفسي؛األفكار واالعتقادات الخاطئة، وصوال  إلى االتزان 

النفسية لدي الفرد الوعي بالذات كتكوين نفسي يمكن الفرد من اإلنصات إلى ذاته وتفهم 
 .سيفاحتياجاته الشخصية، فضال  عن وعيه بالعالمات الشخصية للمشقة أو الكرب والضغط الن

ويتسم األفراد الذين يتمتعون بالمناعة النفسية بقدرتهم الجيدة علي حل مشكالتهم واتخاذ    
حبطهم ومواجهة كل ما ي   النفسي،وتحدي كل ما يعيق توافهم  أهدافهم،قراراتهم والوصول إلي 

 ،لدسين) جو  .ن جيدا  نقاط الضعف والقصور في شخصياتهمو يعو  فهم ،من معوقات وعثرات
2011 .)                                                                             

وتساعد الفرد علي تقوية الجانب وتدعمها ومن الخصائص التي ت نمي المناعة النفسية    
عزيز قدرة تاالنفعالي والتفاعلي في الشخصية هي : تعزيز التفاؤل والنظرة اإليجابية للحياة ؛ 

قوة و التصور اإليجابي لمدي قدرة الجهاز المناعي االهتمام باالستفادة من الخبرات السابقة ؛ 
اءمة مع التكيف والمو تنمية اإلحساس بالمسؤولية وتعزيز تأكيد الذات ؛ ؛ للفرد استجابته

رفي الجيد في عاألحداث الغير سارة؛ تنمية استراتيجية المواجهة التكيفية الواعية ؛ التوظيف الم
إدراك النواتج اإليجابية الممكنة للوصول لالتزان النفسي المطلوب ؛ اختيار االستراتيجيات 

د قدرة الفرد علي التطابق بين األقنعة التي يرتديها الفر المالئمة للموقف المؤلم وحالة الفرد ؛ 
 Olah,etئم )  القدرة علي اختيار مصادر التكيف ودقة السلوك المالوخصائصه الشخصية ؛ 

,al, 2010 ; Barbanell,2009; Kagan,2006)            
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ذاته بطريقة ل الفرد العوامل التي تضعف المناعة النفسية تكون ناتجة عن إدراك في حين أن   
 ادمةبخبرات صالفرد بأزمات و  مرورانخفاض اليقظة الذهنية ؛ اإلنهاك النفسي ؛  سلبية؛
لتي ا المتناقض للخبرات الشخصية إدراك الفرد؛ وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة  مستمرة

علي حساب استراتيجيات المواجهة التكيفية ؛  لالنا؛ تطور الميكانيزمات الدفاعية  يمر بها
؛   (Wilson,2002 ; Barbanell,2009واالنتماء)لكفاءة ل ةحاجلل الفرد إحباط إشباع

 (.2015 ،الشريف
جابي الفرد علي التكيف اإلي " قدرةومما سبق عرضه عرفت الباحثة المناعة النفسية بأنها   

مرونة و والصمود النفسي أمام األزمات والمحن ومعالجة المشكالت الحياتية بمشاعر إيجابية 
مع القدرة علي ضبط النفس والنضج االنفعالي والتفاؤل واألمل في المستقبل والكفاءة الذاتية 

 يجابية".  اإل
 لىعوي عبر عن ذلك إجرائيا  من خالل مجموع الدرجات التي يحصل عليها المفحوصين   

 مقياس المناعة النفسية من إعداد وتقنين الباحثة، المستخدم في البحث الحالي. 
 االتجاه البيولوجي للمناعة النفسية:

 الهيبوثالموسوأن  ،جسمإلي أن هناك ترابط بين العقل وال (Selye,1976أشار سيلي )     
بالجهاز العصبي المركزي يقوم بتحويل اإلشارات العصبية إلي معلومات هرمونية  الموجود
ث ويتم التحول عن طريق ثال ،الجهاز الطرفي هو المسؤول عن عمليات التحويل هذهويكون 

( الجهاز العصبي 2) ،( الجهاز الغددي1أجهزة يتحول بها الضغط إلي عرض جسمي وهي : )
عندما يتعرض الفرد إلي ضغط نفسي معين ؛ وبناء علي ذلك   ( الجهاز المناعي3) ،الذاتي

وتمر استجابة الفرد بثالث مراحل تتضمن : )أ(  مرحلة  كيميائيةتغيرات يحدث في الجسم 
مي هذه سالتنبيه األول: وفيها إما تكون مقاومة الفرد ضعيفة أو تكون أليات الجسم فعالة وت

جسم ات التكيف في الالمرحلة خط الدفاع األول ؛ )ب( مرحلة المقاومة : وفيها يتم تحويل آلي
صل وعند الفشل في ذلك ي ،إلي المقاومة المستمرة لمواجهة الضغوط لمحاولة التوازن النفسي

ات الدفاعية يالفرد إلي المرحلة النهائية ؛ )ج( مرحلة االعياء أو االنهاك : وفيها يتم تعطيل اآلل
 .التي قد تؤدي الي الوفاة للفرد وضعف المقاومة

( أن الفرد يعد وحدة متكاملة، ال يمكن فصل جانبه النفسي  2020 أشارت صالح )كما     
جسم  يفعن الجانب البيولوجي فكال الجانبين يتأثر ويؤثر في اآلخر، فنجد االنفعاالت تؤثر 
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ر هذه المشاعر سلبية، كالحزن واالكتئاب والتوتر، فهي تؤث اإلنسان سلبا  أو إيجابا. فإذا كانت
سلبا  في الجسم، وتضعف جهاز المناعة، وهو ما تؤكده العديد من الدراسات السيكوسوماتية، 
كأمراض الجهاز الهضمي والقلب والجهاز التنفسي )كالربو واإلنفلونزا.. وغيرها(، لذلك فالعقل 

ي يحفظ المشاعر السلبية بعيدا ، وهو ما يشبه إلى حد البشري يحتوي على نظام مناعي نفس
اعر أما إذا كانت هذه المش الخطيرة؛كبير نظام المناعة الحيوية القائم على إبعاد الميكروبات 

إيجابية كالفرح والسعادة، فهي تساعد الجسم على مقاومة األمراض من خالل تنشيط جهازه 
 مناعية المضادة، وهى عبارة عن بروتينات تلتصقالمناعي، حيث تعمل على تنشيط األجسام ال

باألجسام الغريبة وتدمرها، وبالتالي تنشط المناعة الحيوية الطبيعية للجسم، وهو ما يوضح 
 طبيعة العالقة بين العقل واالنفعال والجسد. 

 النفسية:لمناعة االتجاه التحليلي ل
الالشعور يقوم بقمع الخبرات المؤلمة الناتجة عن مرحلة أن  أكدوا أصحاب هذا االتجاه   

الطفولة المبكرة وذلك لحماية الفرد من األلم النفسي الناتج عن األحداث السلبية الجارحة ؛ فيتم 
تخفيف األلم علي الفرد وحمايته من إدراك الذكريات المشاعر بعيدا  عن االدراك ل احتجاز

عن طريق ميكانيزمات الدفاع المدركة أو وذلك رتبطة بها المؤلمة والمشاعر الغير سارة الم
تح جانب ف إليمدركة التي تعمل علي إحالل الجانب اإليجابي محل الجانب السلبي  الغير

ة للجانب يكون بمثابة القدرة الطبيعي مجال التعلم من الخبرات السابقة ؛ فجهاز المناعة النفسية
ف للوصول إلي التكي لتحويل المشاعر السلبية إلي مشاعر إيجابية الالوعياإليجابي من 

ومساعدة الفرد من عدم المرور بالمشاعر المؤلمة وارباك الذات والبعد عن الدافعية ) 
Barbanell,2009.) 

ن األجسام ثبط مغير من االستجابة المناعية الطبيعية، وت  جد أن الضغوط الحادة ت  نومن هنا    
ضادة والوقاية من األمراض والفيروسات، ومنها فيروس كورونا، وهو ما أوضحته المناعية الم

العديد من الدراسات، حيث أكدت أن كفاءة الجهاز المناعي تزداد لدى المتفائلين مقارنة 
للشفاء، وعدم وجود مضاعفات بعد العمليات  بالمتشائمين، كما أنهم يكونون أكثر امتثاال  

 المتشائمين. الجراحية عن أقرانهم من
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  :(19-والمناعة البدنية وفيروس) كوفيد المناعة النفسية 
قوية تتعد المناعة النفسية كوحدة متكاملة متعددة األبعاد للموارد الشخصية التي تقدم للفرد     

لضغوط التعامل مع او  النفسي األذىلحماية الفرد من الضرر أو وتعزيز آليات الدفاع النفسي 
يء فهي تعتبر كدرع واقي يحمينا من كل ش . وتدعيم الصحة البدنية والنفسية معاومقاومتها 

ن العوامل مإذا ما أدركناه حققنا التكيف بشكل مستمر؛ ويعد التوتر  يهدد حياتنا وتوافقنا النفسي
ورتيزول، أن التوتر مرتبط بزيادة الك إليأشارت بعض الدراسات  فقدالمناعة النفسية  التي تهدد

ي بدوره يؤدي إلى إضعاف االستجابات المناعية في جسم اإلنسان، أثناء فترات التوتر والذ
ة منسوب زيادف القصيرة، في حين أنه يسهم إفرازه في بعض العمليات الجسمية المفيدة،

ريات الدم الخاليا التائية وك جميعالكورتيزول في الجسم لفترات ممتّدة تؤثر سلبا  على عمل 
الذي ينعكس سلبا  على مناعة الجسم بشكل عام، ومن هنا، فإن الدراسات  البيضاء، األمر

ت ثبت أنه إذا ما تعّرض جسم اإلنسان إلى فيروسات م عدية أثناء الشعور بالتوتر الم زمن، فإن 
الجسم لن يتمكن من محاربة األجسام الدخيلة بسبب نقص الخاليا واإلفرازات المسؤولة عن 

                        (.Olah,2005; morey ,etm al,2015 ) بشكل عامتنظيم الجهاز المناعي 
(  أن أعضاء الجسم اإلنساني تعمل طبقا للحالة النفسية للشخص، 2020)وأضاف عسكر    

مستوى الروح المعنوية، حيث ال تكون هناك شكاوى جسمية  ارتفعفتزداد المناعة العضوية كلما 
ناتجة عن الشكاوى النفسية لكون تشغيل برامج السعادة والرضا داخل العقل البشري يعمل على 
اتزان الوظائف العصبية والبدنية المتعلقة بالوظائف الحيوية في كل من الجهاز الهضمي، 

من ذلك، يؤدي انخفاض الروح المعنوية إلى والدوري، والتنفسي، والحركي. وعلى العكس 
، وي العضارتباك الوظائف الحيوية، ومعها ترتبك وظائف األعضاء، وينهار جهاز المناعة 

وتتزايد الشكاوى البدنية بدون وجود علة حقيقية، وهذا ما يسمى بتوهم المرض الذي يزداد مع 
 ازدياد مشاعر القلق واالكتئاب.

( يرتبط بالمناعة النفسية الجيدة للفرد 19 -افي من فيروس ) كوفيدومن هنا نجد أن التع    
يعابها إلي جانب مدي تقبل الفرد لألزمة واست ،دعم بدورها المناعة البدنية لمقاومة الفيروسالتي ت

مشاعر لا يعزز الذي وعدم قدرة الفرد علي التقبل والبعد عن التوتر ،وقدرته علي تجاوزها
 .للفرد المناعة النفسيةتؤثر على السلوك وبالتالي تؤثر في التي سلبية ال

  



 

 
 

) 246) 

 (19 –املناعة النفسية وعالقتها بالذات اإلجيابية لدي متعايف فريوس ) كوفيد 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

  Positive Selfالذات االيجابية:  -ثانيًا 
 ت،الذاتنظيم  الذات،ومن أهمها فاعلية تناول الباحثين مفهوم الذات بطرق متعددة       

ق وتحقي ،طف مع الذاتاوالتع ،تقدير الذات ،مراقبة الذات ،إدارة الذات الذات،التحكم في 
 ،كل من مفهوم الذات ( Bracken,2009) . كما استخدم  والثقة في النفس أو الذات ،الذات

 .وصورة الذات علي أنها مترادفات ومفاهيم من الصعب تحديد الفروق فيما بينهما ،وتقييم الذات
 في جميعا  الثمانية تم جمع المفاهيم ( 2014 والجوهري  ،الخالق )عبدوفي دراسة قام بها    

أشارت نتائج الدراسة إلي التداخل الكبير بين حيث مفهوم واحد فقط وهو " الذات اإليجابية " 
 بإعداد( عندما قام 2017 ،؛ وأكدت ذلك دراسة ) عبد الخالقالسابقة الذات الثمانية مفاهيم

  ة"." الذات اإليجابيمقياس  وأطلق عليهمقياس واحد موجز يجمع بين هذه المقاييس جميعا  
فمن خالل  بيئته،للفرد كما أكدها "سوليفان" ناتجة عن تفاعالت الفرد مع  الذات اإليجابيةو   

 تجسيدياتو ارتباط الفرد باألخرين خالل المواقف االجتماعية المختلفة يكتسب الفرد ديناميات 
 روجرز أتفق(. كما 2012 ،شخصية تساعد الفرد على الوعى بالذات )باربرا انجلر

Rogers,1963 )   من تفاعل الكائن الحى مع البيئة ناتجة( مع وسوليفان في أن الذات 
اال  ،؛ فعلى الرغم من وجود نزعة موروثة لتحقيق الذات تتبع محددات جينية المحيطة بالفرد

أة وانعكاس فمفهوم الذات يكون كمر  ،أنها قابلة لتأثيرات قوية من البيئة التي تعيش بها الفرد
  مات األخرين خالل الطفولة.لتقيي

 :وتحتوي علي ثالث متغيرات أساسية وهي للذات؛فالذات اإليجابية تعد البعد اإليجابي   
فاألفراد الذين يتمتعون  ،الصحة النفسية عنيمفهوم ي   وهو : Flourishing االزدهار( 1 

 ,Keyes )يظهرون أعلى مستويات الفاعلية النفسية في العديد من الدراسات ربخاصية االزدها
2002;2007; Reschly, 2008) ( ؛ كما أشار سليجمانSeligman,2011 ) أن االزدهار

الهناء الشخصي من خالل التمتع بمستويات عالية من العناصر الخمسة وهي  يشير إلي
 )ايفر  نظرياتتضمنت  كذلكاإلنجاز( ؛  ،المعني ،العالقات ،المشاركة ،)المشاعر اإليجابية

Ryff, 1998  )  مثل )تقبل الذات، والهدف من الحياة، واالتقان البيئي، والعالقات أخري أبعاد
 & ,Deci )وريان  ،اإليجابية، والنمو الشخصي، واالستقالل الذاتي( ؛ في حين إقترح ديسي

Ryan, 2000 ترح  إق وأخيرا  ( أبعاد أخري مثل ) االستقالل الذاتي، والعالقات، والكفاءة( ؛



 

 

 
 

) 247) 

 صفاء صديق خريبهد. 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 الفعالية النفسية ،وهما ) المشاعر اإليجابيةلالزدهار  ( ثالث فئاتKeyes, 2007 )كيز 
 اإليجابية (.الفعالية االجتماعية  ،اإليجابية

واالستيعاب، والسعي إلى االستكشاف، ي عني  مفهوم وهو  : Curiosity االستطالعحب ( 2
يرتبط ارتباط إيجابي مع العديد من المقاييس  كما أنه المعرفة واكتساب الخبرات الجديدة" ؛

اإليجابية مثل االنفتاح على الخبرات الجديدة، والسعادة، والنمو الشخصي، واالستقالل الذاتي، 
ه للحياة ؛  ومما ال شك فيوالعالقات اإليجابية مع األخرين، باإلضافة إلى وجود هدف وغاية 

أن األفراد الذين يتمتعون بحب االستطالع يميلون إلى البحث عن الفرص التي قد تزيد من 
 ,Kang ,et al, 2009;  Kashdan & Yuen) معرفتهم ويسعوا وراء الخبرات الجديدة

2007.) 
 علىتعتمد  حالة دافعية إيجابية ألهداف واضحة ومحددة،د االمل يعو  :Hopeاألمل ( 3

ألهداف لتحفيز الذات والعمل تجاه تلك ا التفكير في طرق  من إحساس تفاعلي بالنجاح ويتكون 
تشير القوة و  " التفكير التفكير، مساراتقوة  " هماعنصرين فرعيين ، ويتطلب ذلك وتحقيقها

ألهداف ا إلى إيمان الفرد بقدرته على المبادرة، والتصرف، واالستمرار، وبذل الجهد تجاه تحقيق
إلى إيمان الفرد بأنه قادر على إيجاد طريقة أو عدة طرق ليصل   المساراتوتشير  ،المرجوة

 (.   Lopez, 2013  Snyder,1994;2000 ;)  ليواجه العقبات حتىألهدافه أو 
إيجابيا  مع متغيرات علم  ارتبطتأن كفاءة الذات اإليجابية (  (Pajares,2001كما أكد     

النفس اإليجابي مثل التفاؤل، والصدق، وتقبل الذات، وتقبل األخرين ؛  وأشار إلي مصطلح 
تقبل الذات بأنه الرسالة التي يرسلها الفرد لذاته ولألخرين والتي تلعب دور هام في تطوير 

ير قدراته الفرد على تطو فيها  يقومعملية  فتعدتقبل األخرين أما  ،معتقدات األفراد عن ذاتهم
 وقدرات األخرين. 

دراسة ساالنوفا إليه توصلت  وأكد ذلك ما النفسية،فكفاءة الذات اإليجابية ترتبط بالصحة    
(Salanova,et,al,2006  أن المعلمين الذين يتمتعون بذات إيجابية عالية يتسمون باالتزان )

ويحققون مزيد من المشاركة في العمل ؛ وكلما زادت الكفاءة الذاتية اإليجابية االنفعالي اإليجابي 
   التوازن بين المهارات والتحديات. ازداد
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( أن تقدير الذات الجماعي يساهم Haopeng Chen, et al,2020كما أوضحت دراسة )   
 يساعد في تحسينمما  في تقليل اإلحساس بالقلق من خالل زيادة إدراك الدعم االجتماعي

 .(19-الصحة العقلية والعامة أثناء وباء فيروس كورونا )كوفيد
 الذات اإليجابية: نظرية

تعتبر الذات اإليجابية جزء محوري من نظرية االدراك االجتماعي للسلوك البشري والتي   
 أهمالذات اإليجابية ومعتقدات السيطرة علي الذات من ف(  (Bandura,1997باندورا طورها 

لعب ؛ وال تزال ت عناصر التطور البشري كما أنها تعد جزءا  هاما   من علم النفس اإليجابي
 ; Eccles & Wigfield ,2002دورا  هاما  في في علم النفس اإليجابي المعاصر )

Maddux,2002). 
 ضروريةال األعمالتأدية تنظيم و  على إيمان الفرد بقدرته ابأنهالذات اإليجابية  وت عرف   

واآلداء المطلوب لمهام المحددة المفروضة عليه لتحقيق ا للوصولالالزمة 
Bandura,1997).  ) االيجابية من معلومات يجمعها  وتتكون معتقدات إدراك كفاءة الذات؛

إدراك في الفرد من عدة مصادر في عدة نواحي ؛ ومن ضمن المصادر التي يعتمد عليها 
د: اجتياز خبرات متقنة توفر أراء حول قدرات الفرد، والخبرات كفاءة الذات االيجابية للفر 

والتأثير  باإلضافة إلى اإلقناع اللفظي ،للفرد وقدرته علي التنافس واتمام مهام معينهاالبداعية 
ولوجية االنفعالية و األعراض الفسي الجوانبأن الفرد يتمتع بقدرات معينة، وأخيرا باالجتماعي 

إليجابية االتي تؤكد للفرد قدرته على القيام بمهام معينة. وبمجرد تكوين معتقدات الكفاءة الذاتية 
للفرد يتأثر مسار السلوك الذي يختار الفرد اتباعه، وكم الجهد الذي يختار أن يبذله لمسعي 

إلضافة إلى مرونة الفرد في أوقات المحن، ما، ومدي مثابرة الفرد ضد الصعوبات والفشل، با
أو معيق للذات، ومستوي التوتر واالكتئاب الذي يعاني  محفزكذلك يتحدد نمط التفكير سواء 

مستوي شعور الفرد و  منه الفرد عند مواكبة المتطلبات المحيطة المرهقة،
 .(Lake,2015)إلنجازبا
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 إلي ثالث محاور وهي: :  وتم تقسيم الدراسات السابقةالدراسات السابقة
أواًل : دراسات تناولت المناعة النفسية أثناء فترة االنعزال وانتشار فيروس كورونا ) كوفيد  
– 19:) 

االختالفات الفردية في  ارتباطهدفت إلي معرفة  (   Natalie, et al,2020دراسة )    
استجابة النظام المناعي السلوكي )النفور من الجراثيم، وحساسية االشمئزاز من مسببات 

( وااللتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية 19-المرض( مع الحرص من اإلصابة بفيروس ) كوفيد
لمس الوجه،  نبالموصي بها مثل )التباعد االجتماعي، وغسل اليدين، والتنظيف / التعقيم، تج

ارتداء القناع الطبي الوقائي(. وبناء على ذلك، استكملت عينة محلية بالواليات المتحدة 
من شهر مارس استقصاء عبر االنترنت وكان عدد العينة  23حتي  20األمريكية في يوم 

( . وتوصلت الدراسة إلى أن النفور من الجراثيم وحساسية االشمئزاز من 1019المشاركة )
ائية السلوكيات الصحية الوق علىات المرض هم المتغيرات األكثر ارتباطا  مع الحرص مسبب

، بينما كانت الحسابات الديموغرافية والصحية والنفسية متباينة. وأظهرت 19-من فيروس كوفيد
 تدخالت تهدف إلى زيادة السلوكيات الصحية الوقائية. في تطويرالدراسة مشكالت 

( 19-( التي هدفت إلي بحث العالقة بين ) كوفيد Ícaro Raony,et al, 2020 دراسة )   
والنتائج النفسية، مثل الخوف المالزم للوباء، وآثار العالج العكسية، باإلضافة إلى الضغوطات 

وفيروسات كورونا األخرى  2المادية والعزلة االجتماعية ؛ وبناء على التشابه بين سارس كوفيد
ستجابة الغدد الصماء والمناعة في محيط أو مركز فمن الوارد أن التغيرات التي تحدث في ا

وتدهور الصحة العقلية.  2الجهاز العصبي قد تشترك في الربط بين عدوى فيروس سارس كوفيد
ومن المرجح أن يتزايد الخطر ألبعد من ذلك حيث ماليين الناس عبر العالم منعزلين ضمن 

ؤدي ذلك العزل إلى تغيرات ومن الممكن أن ي 2يدحجر صحي للحد من انتشار سارس كوف
في المناعة العصبية. وبالتالي، نحن نسلط الضوء في هذه الدراسة على الفرضية التي تقترح 

واالنعزال  2ديأن تفاعالت المناعة العصبية قد تشارك في زيادة األثار السلبية لعدوي سارس كوف
 االجتماعي على المشكالت النفسية.
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 –فيد وس كورونا ) كو ر ير الذات أثناء فترة االنعزال وانتشار فيدراسات تناولت تقدثانيًا : 
19): 
التي هدفت الي معرفة مدي تأثير   ( Alessandro Rossi, et al, 2020)  دراسة    

تقدير الذات علي الحماية من أثر الشعور بالوحدة النفسية والخوف من القلق واالكتئاب في 
. واستخدمت الدراسة تصميم لبحث قائم على المالحظة مع (19 -فترة أزمة فيروس ) كوفيد

( مشارك من العامة لإلجابة على 1200نماذج المعادلة البنائية. وتكونت عينة الدراسة من )
ومقياس الشعور  ،(19-كوفيد)استقصاء عبر االنترنت اشتمل علي: مقياس الخوف من 

ات، ومقياس القلق واالكتئاب من قائمة (، ومقياس روزنبرغ لتقدير الذUCLAبالوحدة النفسية )
أظهرت نتائج نماذج المعادلة البنائية التأثير القوي لتقدير (.و SCL-90- Rاألعراض المعدلة )

كما أوصت الدراسة بمدي أهمية  ،الذات كعامل واقي من االكتئاب والشعور بالوحدة النفسية
عزيز فسية الناتجة عن المرض مع تتطبيق التدخالت النفسية المستهدفة للحد من األعباء الن

 التكيف والنتائج اإليجابية للصحة النفسية.
هدفت إلى فحص مفهوم الذات لدي  ( Gabriel González,et al,2020دراسة )    

دار النشاط ومق ،البالغين قبل وأثناء فترة االنعزال وذلك مع األخذ في االعتبار الجنس والنوع
من البالغين والذين تتراوح (  366 ) البدني والرياضي. تكونت عينة الدراسة قبل االنعزال من

( وكان عدد اإلناث في تلك العينة 65.0± 51.15عام )متوسط = (  17-13)أعمارهم بين 
( من الذكور. وتراوحت الفئة العمرية للعينة أثناء %5.47) 174و  ؛  (5.52%) 192

 82( وبلغ عدد اإلناث في تلك العينة 47.1± 57.14عام )متوسط =  17-13نعزال بين اال
( من الذكور. استخدم الباحثين في هذه الدراسة نموذج استبيان %7.39) 54و؛  ( 3.60%)

لقياس مفهوم الذات لدي البالغين. أظهرت  (AF-5)العوامل الخمسة الكبرى لمفهوم الذات 
والتي  ،(19-كوفيد )م الذات بشكل عام لدي البالغين أثناء أزمة وباءالنتائج انخفاض في مفهو 

ارتبطت ارتباط إيجابي مع الهناء العاطفي، باإلضافة إلى وجود العائلة واألصدقاء كعامل 
أساسي في تطوير مفهوم ذاتي مناسب. عالوة على ذلك، المفهوم الذاتي لدي اإلناث خاصة 
مفهوم الذات األكاديمي كان أعلي من نظيره لدي الذكور أثناء فترة االنعزال. ومع ذلك، فإن 

من مفهوم الذات العاطفي والبدني كان أعلي لدي الذكور واإلناث قبل االنعزال، بالرغم من كل 
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عدم وجود اختالفات أثناء االنعزال. أوضحت تلك النتائج أن النشاط البدني ارتبط ارتباط 
   .( 19-كوفيد) إيجابي مع مفهوم الذات قبل وأثناء االنعزال الناتج عن أنتشار فيروس 

التي هدفت إلى فحص االثار الوسطية ( et al,Haopeng Chen,2020) دراسة     
المتعددة إلدراك الدعم االجتماعي والقلق بين تقدير الذات الجماعي واإلحساس بالتوتر أثناء 

( مشارك تراوحت  1921)(. تكونت عينة الدراسة من 19-)كوفيدونا وباء فيروس كور  انتشار
استكمل المشاركين  2020من شهر فبراير  25حتي  18عام، ومن يوم  68و 18أعمارهم بين 

استبيان عبر اإلنترنت، أوضحت نتائج االستبيان أن تقدير الذات الجماعي ساهم في تقليل 
اإلحساس بالقلق من خالل زيادة إدراك الدعم االجتماعي وتقليل القلق ومسار الوساطة 

حساس المتسلسل بينهم. كما أظهرت نتائج الدراسة العوامل الهامة والمساهمة في تقليل اإل
بالتوتر والعالقة بينهم، وهو الشيء الذي يمكن استخدامه لتطوير تدخالت تساعد في تحسين 

 (.19-الصحة العقلية للعامة أثناء وباء فيروس كورونا )كوفيد
معرفة أثر العالقة ( التي هدفت إلي Inmaculada Alemany, et al,2020دراسة )     

( أثناء SA( وحالة القلق )TAلعزل ومستوي سمة القلق )بين إدراك الكفاءة الذاتية في فترة ا
سبانيا، أطالب من جامعة غرناطة في (  427 من ) الدراسة تكونت عينة. ( 19-كوفيد) وباء 

 TA andتطبيق مقياس إدراك الكفاءة الذاتية األكاديمية ومقياس سمة القلق وحالة القلق )م وت
SA .) أظهرت النتائج عالقة تناسب عكسي بين القلق والكفاءة الذاتية، وكانت نتائج الذكور و

هي األعلى في إدراك الكفاءة الذاتية، أما نتائج اإلناث فكانت أعلي في سمة وحالة القلق، 
أن الطالب الذين أظهروا و  األقارب؛وكان كل من سمة وحالة القلق أبرز في حالة وفاة أحد 

في مقياس سمة وحالة القلق يعبرون عن مشاعر سلبية أكثر ويعتبرون أنفسهم  مستويات أعلي
ذوي كفاءة ذاتية أقل. بناء على ذلك فإن المواقف التي تثير التوتر مثل )الوباء والعزل( 
باإلضافة إلي التعرض لحدث سلبي مثل )المرض أو وفاة أحد األقراب أو األصدقاء بسبب 

 تويات القلق ويؤثر على إدراك الكفاءة الذاتية األكاديمية. ( يزيد من مس19-فيروس كوفيد
( إلى بحث تأثير االنعزال الناتج عن  Helena Vall ,et al,2020وهدفت دراسة )    

لمعرفة ارتباط استخدام المواقع  (SNS)على استخدام المواقع االجتماعية ( 19-كوفيد) فيروس 
االجتماعية على اضطراب صورة الجسد وانعدام تقدير الذات. تكونت عينة الدراسة من 

؛ وتم تطبيق عام ممن يعيشون في اسبانيا 35-14تراوحت أعمارهن بين  امرأة ( 2601)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32834290
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لدافع وراء اوعدم الرضا الجسدي و  ،وتقدير الذات ،استبيان يقيس استخدام المواقع االجتماعية
النحافة. تضمن ذلك االستبيان أسئلة حول استخدامهن للمواقع االجتماعية في وقت االجابة 
على االستبيان وقبل العزلة الناتجة عن الوباء. وجدت الدراسة زيادة ذات داللة إحصائية كبيرة 

تجرام، انسفي ارتفاع استخدام المواقع االجتماعية التي تمت دراستها اثناء االنعزال مثل )
ويوتيوب، وتيكتوك، وتويتر، وفيسبوك( باإلضافة إلى زيادة عدد النساء المتابعين للحسابات 
الموجودة على موقع انستجرام والتي تركز على المظهر. عالوة على ذلك، وجدت عالقات 
قوية بين تكرار استخدام موقع انستجرام وعدم الرضا عن صورة الجسد والدافع وراء النحافة 

عام، كما وجدت روابط  24 - 14دم تقدير الذات في المجموعة صغيرة السن من عمر وع
قوية بين تكرار استخدام موقع انستجرام والدافع وراء النحافة في المجموعة ذات السن األكبر 

النتائج أن االنعزال كان له أثر على استخدام توصلت ومن هنا .  عام 35 - 25من عمر 
وقد يرتبط ذلك مع زيادة الدافع وراء النحافة والتعرض لمخاطر اضطرابات المواقع االجتماعية 

 .والبالغات الشاباتاألكل بين 
 ( وبعض المتغيرات: 19 –فترة االنعزال وانتشار فيروس كورونا ) كوفيد  تناولت دراساتثالثا  : 

   19-التأثير النفسي لفيروس كوفيدعن (  2020جمعية الطب النفسي األمريكية  )دراسة    
 ،وما سببه من القلق(  19 –وباء فيروس كورونا ) كوفيد النفسي ل تأثيرالبحثت الدراسة في 

ائية أن وباء فيروس كورونا يعتبر أزمة وبالدراسة ونوبات الهلع، واالكتئاب، واالنتحار، ووجدت 
حياتنا اليومية، وخسارة الوظائف، ونفسية، ففداحة االنعزال والتغيرات التي حدثت في 

والصعوبات المادية، باإلضافة إلى الحزن المصاحب لوفاة األحباء كل ذلك يؤثر على الصحة 
 العقلية والسالمة النفسية للكثيرين.

الحالة النفسية للمعلمين أثناء ( التي بحثت في  Naiara Ozamiz, et al,2020دراسة )   
هر قياس األعراض التي تظب وذلك ،لوجه-العودة للتدريس وجها   : تحديات19-أزمة وباء كوفيد

( وقت عودة 19 -على أعضاء هيئة التدريس في منطقة إقليم الباسك أثناء أزمة وباء) كوفيد 
( معلم 1633المدارس للعمل من جديد. وللقيام بهذه الدراسة، تكونت عينة الدراسة من ) 

تضمن االستبيان جمع البيانات االجتماعية  ،نتوالذين أجابوا علي استبيان عبر اإلنتر 
الديموغرافية، باإلضافة إلى قياس التوتر والقلق واالكتئاب باستخدام مقياس االكتئاب والقلق 

(. وأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من المعلمين DASS-21scaleعنصر )  21والتوتر ذو 
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ى ذلك، فإن المتغيرات مثل الجنس يعانون من أعراض القلق واالكتئاب والتوتر. عالوة عل
والعمر واالستقرار الوظيفي والمستوي التعليمي الذين يدرسونه باإلضافة إلى كونهم أوليا أمور 

 أم ال كل ذلك يؤثر على تلك األعراض. 
( هدفت إلى تقييم التصورات الحالية الناتجة عن   Xueguo Li, et al, 2020دراسة )    

بين طالب الجامعات في مقاطعة غوانغدونج في الصين، كما هدفت  19-انتشار فيروس كوفيد
الدراسة إلى تقييم التأثير النفسي النتشار الفيروس. في هذه الدراسة تم إجراء استقصاء مقطعي 

لطالب الجامعات وذلك من خالل  2020من شهر فبراير لعام  22وحتي يوم  13بدأ يوم 
مقياس تأثير علي  طالب 304,167 علي إجمالي تطبيقاستبيانات عبر االنترنت.  تطبيق

( من %50.9)بنسبة  155,077 ( وعناصر أخري. وأظهرت النتائج أنIES-6) 6األحداث 
( من %0.5)بنسبة  1,565الطالب يعانون من أعراض الضغط النفسي، كما أظهرت أن 

( من الطالب يعانون من %3.2)بنسبة  9,752طالب يعانون من سوء الصحة العقلية، وال
 19-سوء جودة النوم. كما أشار تحليل النتائج إلى أن تصورات الطالب حول فيروس كوفيد

 .ارتبطت مع الضغط النفسي، والتصور الذاتي للصحة العقلية، وجودة النوم
(  هدفت إلى معرفة ومقارنة المشاعر وردود األفعال حول  María ,et al,2020دراسة )    

لدي األطفال والمراهقين ممن لديهم قدرات عالية باإلضافة  19-العزل الناتج عن وباء كوفيد
إلى مشاركة عينات من المجتمع. تعد هذه الدراسة من أبحاث الدراسات المختلطة ذات النهج 

ردود ستقصاء والمنهجيات النوعية لدراسة المشاعر و االستكشافي والوصفي، والتي تجمع بين اال
 5)األفعال الخاصة بتجربة العزل التي يمر بها األطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

( 1سؤال ينقسم إلى ثالثة مجموعات: ) 46عام. صمم الباحثين استطالع مكون من (  14 -
-لصحية الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد( ردود األفعال حول الطوارئ ا2بيانات عامة، )

( المشاعر اإليجابية والسلبية. وتضمنت المجموعة األخيرة استبيان أوروز للمشاعر 3، )19
( ومقياس األثار السلبية من مقياس االنفعاالت اإليجابية والسلبية 2014اإليجابية )

(PANASوأثارها على األطفال والمراهقين في عمر )( 14 - 8 )( 2003ساندين، عام .)
وتم جمع البيانات عبر اإلنترنت من خالل عينة مالئمة، ومن بين النتائج التي توصلت لها 
الدراسة عدم وجود اختالفات كبيرة بين المجموعات حسب القدرات من حيث ردود األفعال 
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والمشاعر، على الرغم من ذلك، وجدت الدراسة اختالفات بين المجموعات من حيث الفئة 
 رية والجنس. العم

( هدفت إلى فهم مستويات االثر النفسي للحجر  Deborah & Erika, 2020دراسة )       
في إيطاليا. في بداية األسبوع  19-الصحي على طالب الجامعات أثناء انتشار فيروس كوفيد

الدراسة من ( تكونت عينة 2020مارس  30الرابع من الحجر الصحي )بداية األسبوع الرابع 
وكانت نسبة اإلناث المشاركات في  ،طالب من طالب الجامعات والدراسات العليا (  311 )

من تم إجراء هذا التقييم ض اختبارات نفسية عبر االنترنت،وتم تطبيق  ،.% 8.77الدراسة 
التي الجسدي عبر االنترنت لتقليل التوتر، و -مرحلة ما قبل التدخل لدراسة آثار التدخل العقلي

د التنفيذ. استكمل الطالب اختبارات نفسية عبر االنترنت لقياس التوتر، واالثار مازالت قي
مشاركين في المختارة لل درجات المقاييسالنفسية، القلق، والهناء النفسي. وأوضحت النتائج أن 

الدراسة كانت في النطاق العيادي للتوتر، القلق، والضائقة العالمية. عالوة على ذلك، كان 
على طالب  19-جابي أقل من المتوسط. وبالتوافق مع الدراسات الحديثة ألثار كوفيداألثر اإلي

الجامعات، تشير هذه النتائج إلى أنه من األمور الهامة جدا مراقبة الصحة العقلية أثناء الوباء 
 وتبعاته.

 التعقيب علي الدراسات السابقة:
و مالحظات على النح في ضوء ما سبق عرضه من دراسات سابقة، يمكن استنتاج عدة       
 التالي:

ندرة الدراسات التي تناولت المناعة النفسية وبعض المتغيرات أثناء فترة االنعزال وانتشار   -
 Natalie, etحيث وجدت الباحثة دراستان فقط وهي دراسة)  ،(19 –فيروس كورونا) كوفيد 

al,2020   ( ؛ ودراسة )Ícaro Raony,et al,  2020  ) دراسات أجنبية وليست وجميعها
 عربية.

ترة االنعزال أثناء ف تقدير الذات أو مفهوم الذات أو الكفاءة الذاتية ندرة الدراسات التي تناولت-
 ( وجميعها دراسات أجنبية وليست عربية.19 –وانتشار فيروس كورونا) كوفيد 

يروس اإليجابية لدي متعافي فعدم وجود دراسات تناولت العالقة بين المناعة النفسية والذات  -
 ( سواء عربية أو أجنبية ) متغيرات البحث الحالي(.19 –كورونا) كوفيد 
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نعزال أثناء فترة اال المناعة النفسية تناولتهابدراسة  اهتمتالدراسات  جميعكما لوحظ أن  -
 وليست بمرحلة التعافي كما في البحث الحالي.

أعمار العينة من طالب وطالبات الجامعة كدراسة  كذلك لوحظ أن معظم الدراسات تناولت -
Deborah& Erika,  2020) )،  ودراسةXueguo Li, et al, 2020))،  ودراسة( 

Inmaculada Alemany,2020 ) ؛ أو عينة من المراهقين كدراسة  (Gabriel 
González,et al,2020 )،  ودراسة( María ,et al, 2020 ؛ وال يوجد سوي دراسة )

et Haopeng Chen,واحدة فقط تناولت عينة قريبة من عينة البحث الحالي وهي دراسة ) 
2020al,( عام.  68 – 18أعمارها تتراوح بين )  ة( حيث كانت العين 

نستنتج من التعقيب السابق على الدراسات السابقة أنه على الرغم من وجود بعض الدراسات    
النادرة التي تناولت متغيري المناعة النفسية والمفاهيم القريبة من الذات االيجابية إال أنها كانت 

حدة عربية أو محلية تناولت متغيرات البحث الحالي  جميعها دراسات أجنبية ؛ ولم توجد دراسة وا
وكان هذا أدعى (  ( 19 –) المناعة النفسية والذات اإليجابية لدي متعافي فيروس ) كوفيد 

 لعمل البحث الحالي.  
 فروض البحث:

توجد عالقة دالة إحصائيا  بين المناعة النفسية والذات اإليجابية لدي متعافي فيروس  ال-1
 ( بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بصفة عامة.19 –)كوفيد 

( في جمهورية مصر العربية 19-تختلف المناعة النفسية لدي متعافي فيروس ) كوفيد ال  -2
 المملكة العربية السعودية.( ب19-فيروس )كوفيد عن متعافي 

( في جمهورية مصر العربية 19 –تختلف الذات اإليجابية لدي متعافي فيروس ) كوفيد  ال -2
 المملكة العربية السعودية.( ب19-فيروس )كوفيد عن متعافي 

( 19-لدي متعافي فيروس )كوفيد توجد فروق دالة إحصائيا  في المناعة النفسيةال  -4
 حالة االجتماعية(.ال –النوع  –بجمهورية مصر العربية وفقا  ) العمر 

( بالمملكة 19-لدي متعافي فيروس )كوفيد توجد فروق دالة إحصائيا  في المناعة النفسية ال -5
 الحالة االجتماعية(. –النوع  –العربية السعودية وفقا  ) العمر 

مكن التنبؤ بالمناعة النفسية من خالل استجابات المتعافين عينة البحث علي مقياس ي  ال  -6
 إليجابية.الذات ا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32834290
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 اإلجراءات املنهجية:
 أواًل: المنهج:

ه المنهج الوصفي االرتباطي لمالئمت الباحثةفي ضوء أهداف البحث وتساؤالته أتبعت    
 لموضوع و أهداف البحث والذي يعتمد على وصف المتغيرات موضوع البحث. 

 ثانيا: مجتمع البحث :
؛ والمملكة ( بجمهورية مصر العربية 19 –متعافي فيروس ) كوفيد  تألف مجتمع البحث من  

 .العربية السعودية
 ثالثًا: عينة البحث:

من  (  205( منهم ) 19 –متعافي من فيروس ) كوفيد ( 405تكونت عينة البحث من )  
الزمنية ما  أعمارهمتراوحت من المملكة العربية السعودية . ( 200) مصر العربية ؛  جمهورية

؛ وقد تم توزيع ( 6.25انحراف معياري  )( ؛ و 32.4)متوسط عمرى  ،( سنة60-20بين )
  أفراد العينة وفقا  للخصائص الديمغرافية كالتإلى:

 (1جدول )                                         
 توزيع أفراد العينة وفقا  للمتغيرات الديمغرافية

 النسبة المئوية التكرار السعودية النسبة المئوية التكرار مصر المتغيرات
 النوع
 

 %37.5 75 ذكر %41 84 ذكر
 %62.5 125 أنثي %59 121 أنثي

 %100 200 المجموع الكلي %100 205 المجموع الكلي
 %41 82 فأقلسنه  35 %47.8 98 فأقلسنه  35 العمر

 %32 64 سنه 49 – 36 %23.4 48 سنه 49 – 36
 %27 54 سنه فأكثر 50 %28.8 59 فأكثرسنه  50

 %100 200 المجموع الكلي %100 205 المجموع الكلي

 ثالثًا: األدوات:
   :الباحثة: من إعداد مناعة النفسيةمقياس ال -1  
ياس من تكون المقمقياس المناعة النفسية ليتناسب مع عينة البحث و  بإعدادقامت الباحثة   
 ( أبعاد كما يلى:4على ) وتم تقسيم العبارات ،لدى األفرادالمناعة النفسية ( عبارة تقيس  20) 

 (. 17 ،13 ،9 ،5، 1العبارات )  النفسي:الصمود  -1
 (.18 ،14 ،10 ،6 ،2: العبارات ) االعتماد علي النفس -2
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 (. 19 ،15 ،11 ،7، 3العبارات ) األمل: -3
 (.20 ،16 ،12 ،8 ،4)أو التأقلم: العبارات  المشكالت،مواجهة القدرة على  -4

 صدق وثبات المقياس:
 صدق المقياس:

تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من )قسم علم النفس( بكلية  اآلداب جامعة -أ
الزقازيق؛ كما تم عرضه على مجموعة من المتخصصين بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 

 ه لعينة البحث.بتمن مدي مناس للتأكد االمام محمد بن سعود االسالمية بمدينة الرياض
 :النفسية لمقياس المناعةالصدق العاملي  العاملي:الصدق –ب
وذلك بهدف التحقق من الصدق التركيبي أو البنائي للمقياس، وللقيام بذلك تم تجميع مفردات   

دات تتكون كل منها من مجموع  مفر  ،كل مقياس من المقاييس الفرعية لالستبيان في مجموعات
بطريقة  وتم استخدام التحليل العاملي ،وتم تجميعها معا  بحيث تشكل متغير واحد فقط ،فرعية

، Varimax، والتدوير بطريقة الفاريمكس Components Principalالمكونات األساسية 
ألى عامل من  واستخدام محك كايزر في استخالص العوامل،  بحيث ال يقل الجذر الكامن

 4وأسفر التحليل العاملي عن استخالص ) ،(Kaiser,1959العوامل عن الواحد الصحيح )
(  من %16.34(  واستحوذ على)3.27: )أ( العامل األول : بلغ جذره الكامن ) (عوامل

سمى ) ،التباين االرتباطي الكلى للمصفوفة قد بلغ )ب( العامل الثاني: و  ،(الصمود النفسيو 
سمي )%12.38( واستحوذ على )2.48كامن ) جذره ال ؛ االعتماد علي النفس(( من التباين و 

( من التباين %12.29( واستحوذ على )2.46)ج( العامل الثالث: وقد بلغ جذره الكامن )
سمي )  ( %11.35( واستحوذ على )2.27(؛ )د( العامل الرابع : وقد بلغ جذره الكامن ) ألملاو 

سمي ) ا تم يوضح م التاليوالجدول ؛ (ي مواجهة المشكالت أو التأقلمالقدرة علمن التباين و 
 هذا الصدد. فيمن نتائج  إليهالتوصل 
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 (2جدول )
 (100) ن= النفسية المناعةتشبعات العبارات على مقياس 

حساب معامالت االرتباط بين درجات العبارة تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس و  
والدرجة الكلية للبعد الفرعي الذى تنتمى له العبارة، ووجد أن جميع معامالت االرتباط دالة 

(؛ كما تم حساب معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة 0.01)إحصائيا  عند مستوي داللة 
دل على االتساق الداخلي لعبارات مما ي ،عاليةوكانت معامالت االرتباط  ،الكلية للمقياس

 .إليه( ما تم التوصل 4) ، (3ويوضح جدول  )  النفسية المناعةمقياس 
 (3جدول )

 100، للعينة ن=النفسية المناعةمعامالت ارتباط درجة كل عبارة ودرجة البعد الذى تنتمى إلىه لمقياس 

 

رقم 
 العبارة

العامل 
 االول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الشيوع الرابع 

رقم 
 العبارة

العامل 
 االول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الشيوع الرابع 

1 0.568 --- --- --- 0.376 11 --- --- 0.379 --- 0.545 
2 --- 0.568 0.302 --- 0.564 12 --- --- --- 0,776 0.613 
3 --- --- 0.692 --- 0.540 13 0.645 0.423 --- --- 0.630 
4 --- 0.309 --- 0.680 0.563 14 --- 0.688 --- --- 0.479 
5 0.534 --- --- --- 0.360 15 --- 0.310 0.508 --- 0.751 
6 0.440 0.502 --- --- 0.484 16 0.335 --- --- 0.600 0.497 
7 --- --- 0.626 --- 0.517 17 0.721 --- --- --- 0.565 
8 --- --- --- 0.653 0.496 18 0.396 0.569 --- --- 0.511 
9 0.704 --- --- --- 0.618 19 --- 0.405 0.431 --- 0.526 

10 --- 0.537 --- --- 0.410 20 --- --- 0.360 0.495 0.426 

 رقم الفقرة البعد
 معامل االرتباط بين

 البعددرجة الفقرة ودرجة 
رقم  البعد

 الفقرة
 معامل االرتباط بين

 درجة الفقرة ودرجة البعد

 الصمود النفسي

 **0.727 3 األمل **0.548 1
5 0.551** 7 0.566** 
9 0.227** 11 0.651** 

13 0.691** 15 0.217** 
17 0.616** 19 0.635** 

    
 االعتماد علي النفس

    

مواجهة القدرة على  **0.323 2
 المشكالت أو التأقلم

4 0.380** 
6 0.489** 8 0.501** 

10 0.530** 12 0.490** 
14 0.462** 16 0.449** 
18 0.527** 20 0.441** 
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 (4جدول )
 (100معامل ارتباط أبعاد مقياس الصمود النفسي والدرجة الكلية على العينة )ن= 

 معامل االرتباط البعد
 **0.802 الصمود النفسي

 **0.793 االعتماد علي النفس
 **0.783 األمل

 **0.769 القدرة علي مواجهة المشكالت أو التأقلم
 والجدول التإلى يوضح ذلك: ،تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ -ج

 

 (5جدول )
 (100) ن =  المناعة النفسيةمعامل الثبات لمقاس 

 

 .عاليمن الجدول السابق يتضح أن معامل الثبات للمقياس 
أبعاد  أربعةموزعة على  عبارة،( 20وبذلك تصبح الصورة النهائية للمقياس تتكون من )     

 كما يلي:
 (. 17 ،13 ،9 ،5، 1: العبارات ) الصمود النفسي -1
 .( 18 ،14 ،10 ،6 ،2العبارات )  النفس:االعتماد علي  -2
 (. 19 ،15 ،11 ،7،  3العبارات )  األمل: -3
 (.   20 ،16 ،12 ،8، 4العبارات ) التأقلم:مواجهة المشكالت أو القدرة على  -4

، 5=  تنطبق دائماويتم حساب االستجابة على جميع عبارات المقياس وفق خمس بدائل هي: 
      1ال تنطبق أبدا  =  ،2نادرا  =  ، 3أحيانا =  4تنطبق غالبا  = 

     

عدد العبارات التي  ناعة النفسيةأبعاد الم
 عليهاتم اإلبقاء 

 معامل الثبات

 طريقة التجزئة النصفية ألفا لـ كرونباخ
 براون –لـ سيبرمان 

 0.812 0.870 5 الصمود النفسي
 0.822 0.840 5 االعتماد علي النفس

 0.803 0.813 5 االمل
 0.828 0.800 5 مواجهة المشكالت أو التأقلم  عليالقدرة 

 0.958 0.811 20 الدرجة الكلية 
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 :ذات االيجابيةمقياس ال -2  
للذاتعباراته  واشتقت( 2017) أعد هذا المقياس عبد الخالق    من ثمانية مقاييس معدة سلفا  

 ( بندا  16)ويتألف من  ،ويعتبر هذا المقياس مختصر للذات اإليجابية  ،بندا   79تشتمل علي 
للمقياس وذلك بعمل تحليل عاملي  السيكومتريةوقام معد المقياس بحساب الخصائص . 

 0.393 ما بينبنوده  تشعباتبطريقة المكونات األساسية وتم استخراج عامل واحد تراوحت 
؛ كما تم حساب  0.731 – 0,279 ما بيناالناث  تشعباتلدي الذكور ؛ وتراوحت  0.638 –

معامالت  وقد تراوحت ،بالدرجة الكليةمن بنود المقياس التي تم اإلبقاء عليها ارتباط كل بند 
لعينة اإلناث ؛ كما  0.696 -0.211بين و  ؛لعينة الذكور 0,601 -0.380بين ا االرتباط م

االستجابة على جميع عبارات المقياس ويتم حساب  ؛ 0.860بلغت معامالت ثبات ألفاكرونباخ 
 تنطبقال  ،2نادرا  =  ، 3أحيانا =  4غالبا  =  تنطبق، 5= دائما  بقتنطبدائل هي:  خمسوفق 
 . 1= أبدا  

 : الحاليفي البحث  االيجابية الذاتصدق وثبات مقياس 
والدرجة  ندالبحساب معامالت االرتباط بين درجات تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس ب  

 ،(0.01ووجد أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )  للمقياس،الكلية 
 .الذات االيجابيةمما يدل على االتساق الداخلي لعبارات مقياس 

وكانت  ،بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفيةالكلية للمقياس  لدرجةلتم حساب الثبات -ب
 .إليه( ما تم التوصل  7)  ،(   6ويوضح جدول  )   ،عاليةمعامالت الثبات 

 ( 6جدول ) 
 (100)ن=الكلية للمقياس درجة المعامالت ارتباط درجة كل عبارة و 

 االرتباط رقم الفقرة االرتباط رقم الفقرة
1 0.686** 9 0.665** 
2 0.688** 10 0.707** 
3 0.522** 11 0.745** 
4 0.713** 12 0.691** 
5 0.735** 13 0.675* 
6 0.598** 14 0.625** 
7 0.657** 15 0.607** 
8 0.632** 16 0.596** 
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 ( 7جدول ) 
 (100) ن =  الذات االيجابيةمعامل الثبات لمقاس 

 من الجدول السابق يتضح أن معامل الثبات للمقياس مرتفع .    
ت وجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا  ال وللتحقق من صحة الفرض األول الذى ينص على أنه "

(  بصفة عامة ". تم 19 -بين المناعة النفسية والذات االيجابية لدى متعافي كورونا ) كوفيد
استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

 م معامالت االرتباط.المناعة النفسية والذات اإليجابية. والجدول التالي يوضح قي
 ( 8جدول ) 

 "معامالت االرتباط بين درجات عينة الدراسة على مقياس المناعة النفسية والذات اإليجابية "

 (*0.05( **           دال عند مستوى ) 0.01دال عند مستوى )          
(  بين 0.01وجود ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوي )  يتضح من الجداول السابق  

 الدرجة الكلية للذات اإليجابية وجميع أبعاد المناعة النفسية والدرجة الكلية.
ارتباط موجب دال إحصائيا  بين الدرجة الكلية للذات اإليجابية وجميع أبعاد المناعة وجود  ي فسر

ادر علي حماية ذاته من التأثيرات السلبية والضغوط الفرد القإلي أن  النفسية والدرجة الكلية
يتمتع بقدر جيد من اإلمكانات الذاتية  ،والتهديدات والمخاطر واالحباطات واألزمات النفسية

اإليجابية والتفكير اإليجابي في الشخصية وحل المشكالت بطريقة إبداعية وضبط النفس 
المرونة والتكيف مع األحداث المؤلمة الغير واالتزان والصمود والصالبة والتحدي والمثابرة و 

 ،سارة ؛ أي ان المناعة النفسية متوقفة علي مدي تحلي الفرد بالذات اإليجابية والعكس صحيح
فتعلم الفرد الستراتيجيات حل المشكالت والوعي بالمشاعر وتقدير الذات واإلرادة تجعله قادر 

 اإليجابية الذات
 عدد العبارات التي

 تم اإلبقاء علىها

 معامل الثبات

 ألفا لـ كرونباخ
 طريقة التجزئة النصفية

 براون –لـ سيبرمان 
 0.943 0.858 16 الدرجة الكلية

 المناعة النفسية              
 
 الذات االيجابية 

االعتماد علي  الصمود النفسي
 النفس

 
 األمل

مواجهة  علىالقدرة 
أو  المشكالت،
 التأقلم

الكلية الدرجة 
 للمناعة النفسية

 **0.544 **0.273 **0.558 **0.374 **0.496 الدرجة الكلية للذات اإليجابية
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ة وفعالية الشخصية والتغلب علي االجهاد علي مواجهة عمليات التطوير وإدارة الذات الجيد
والتعامل المالئم مع التحديات الحياتية المختلفة واألحداث الصادمة التي يعيشها وتحقيق 

 ,Forrai وهذا ما يسمي بالمناعة النفسية )  ،النجاح والوصول الي االتزان النفسي المطلوب
 (. 2013 ،؛ عصفور 2013 ،؛ زيدان2010

دي تختلف المناعة النفسية لال الذى ينص على أنه "  الثانيللفرض للتحقق من  صحة    
دية المملكة العربية السعو  متعافي ( في جمهورية مصر العربية عن19-متعافي فيروس ) كوفيد 

 لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات الدرجات. وتوضح T-testتم استخدام اختبار)ت(  ".
 تم التوصل إليه من نتائج فى هذا الصدد. الجداول التالية ما

 ( 9 جدول )
 ( من المصريين والسعوديين  في المناعة النفسية19-يوضح الفروق بين متعافي )كوفيد

بين ( 0.01عند مستوي داللة ) يتضح من الجدول السابق وجود فروق داله إحصائيا     
( من المصريين والسعوديين في جميع أبعاد 19 -متوسطات درجات متعافي فيروس )كوفيد

يما عدا ف وكانت الفروق في اتجاه العينة المصرية ؛  النفسية والدرجة الكليةمقياس المناعة 
( 19 –بعد ) األمل ( فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيا  بين متعافي )كوفيد 

 من المصريين والسعوديين في ذلك البعد. 
( في جمهورية 19 -في المناعة النفسية بين متعافي فيروس )كوفيد فروق ي فسر وجود    

ة لصالح متعافي جمهورية مصر العربيمصر العربية عن متعافي المملكة العربية السعودية 
غوط من حيث التعرض للضالمجتمع المصري تختلف عن ثقافة المجتمع السعودي  أن ثقافةب

والتوتر والقلق المستمر بشأن توفير متطلبات الحياة وهذا يؤدي  المعاشهوالمشكالت الحياتية 

 الجنسية              
 

 أبعاد المناعة النفسية

 سعوديين مصريين
مستوى  قيمة)ت( د. ح

 ع م ن ع م ن الداللة

 دال **4.129 403 2.62 18.19 200 2.18 19.18 205 النفسيالصمود 

 دال **2.422 403 2.25 17.73 200 2.18 18.26 205 االعتماد علي النفس

 غير دال 1.789 403 2.32 18.55 200 2.42 18.97 205 األمل
القدرة على مواجهة المشكالت 

 دال **2.853 403 2.34 17.87 200 2.15 18.51 205 ) التأقلم(

 دال **3.591 403 7.50 72.34 200 9.97 74.92 205 الدرجة الك لِّية للمناعة النفسية 
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التأقلم و  مالضغوط النفسية التي تواجههإلي زيادة المناعة النفسية لديهم لمعالجة المشكالت و 
درتهم قخبرتهم و  اليه مما يزيد من ون مع الواقع المعاش وخفض مستوي االجهاد الذي يتعرض

ديهم لمناعة النفسية لالصحة العقلية ؛ ويزيد من التي تهدد علي مقاومة األعراض المرضية ا
والسيطرة  ؛ بالنشاط والتفاعل االجتماعي اإليجابي والقدرة علي التوافق السوي التي تمدهم 

الفعالة علي الظروف والمواقف المعاكسة والتخلص من اإلحساس بالعجز واليأس وبالتالي 
 يةالضطرابات االنفعالية الرئيسية التي تولد األعراض المرضل التصديعلي  القدرةتزداد لديهم 

 Alessandro Rossiet, et( 19 -المصاحبة لفترة العزل أثناء اإلصابة بفيروس ) كوفيد
al, 2020)  Albert et al , 2011;كما أن المناعة النفسية تشير إلي قدرة يكتسبها  ( ؛

ن ب على الصعوبات والمشكالت، وهي تختلف ملفرد للتعامل مع المواقف المختلفة لكي يتغلا
فرد إلى آخر "نتيجة أساليب التنشئة االجتماعية والمواقف التي يتعرض لها الفرد في حياته؛ 

المناعة يادة أن ز  إلي جانبومع زيادة تعرض المصريين للضغوط الحياتية تزيد لديهم المناعة ؛ 
ه على السابقة، مما يكسبه ثقة في ذاته وقدراتوقلتها تتوقف على مدى نجاح الفرد في المواقف 

تخطي الصعاب والتعامل مع العوائق التي قد تعترضه مستقبال، وهذا ما يفسر التفاوت بين 
البشر في المرونة والصحة النفسية أو االنهيار والمعاناة والدخول في األعراض المرضية 

 (.2020شمس، )
زام وعدم االلتمن المصريين بمدي خطورة الفيروس  عدم المباالة من جانب العديدإلي جانب  

أن  جدنرغم الحرص الشديد علي مدي أهمية ذلك ؛ ف التي تقرها الدولة بالقرارات االحترازية
مل معه وال يتم التعا خطورةتعامل مع الفيروس وكأنه دور برد شديد وال يحمل البعض منهم ي

ية السعودي الذي يتمتع بقدر من الراحة النفس يختلف مع ثقافة المجتمعبجديه واهتمام ؛ وهذا 
القرارات ؛ والتزامه ب مادية أو معنويةسواء والرفاهية واألمان النفسي وعدم تعرضه الي ضغوط 

   .التعليمات بجميع وااللتزاماالحترازية التي تقررها المملكة وإعطاء الفيروس حجمه من االهتمام 
والسعوديين في بعد األمل بأن األمل كمفهوم حالة وي فسر عدم وجود فروق بين المصريين 

دافعية إيجابية ألهداف واضحة ومحددة، تعتمد على إحساس تفاعلي بالنجاح ويتكون من 
عنصرين  ويتطلب ذلك التفكير في طرق لتحفيز الذات والعمل تجاه تلك األهداف وتحقيقها

كل من المجتمع  رب الثقافي والديني بينونظرا  للتقافرعيين هما قوة التفكير، ومسارات التفكير ؛ 



 

 
 

) 264) 
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المصري والسعودي فنجد أن األفراد متقاربين في طرق التفكير الخاصة بالوصول إلي األهداف 
  ومن هنا ال يختلف األمل لدي كل من المصريين والسعوديين.  ،وتحقيقها

لدي  االيجابيةتختلف الذات  الالذى ينص على أنه " الثالثللفرض للتحقق من صحة    
دية المملكة العربية السعو  ( في جمهورية مصر العربية عن متعافي19-متعافي فيروس ) كوفيد 

 لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات الدرجات. وتوضح T-testتم استخدام اختبار)ت(  ".
 هذا الصدد. فيالجداول التالية ما تم التوصل إليه من نتائج 

 ( 10 جدول )
 ( من المصريين والسعوديين  في الذات االيجابية19-بين متعافي )كوفيد يوضح الفروق 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق داله إحصائيا  بين متوسطات درجات متعافي  
 ( من المصريين والسعوديين في الدرجة الكلية للذات اإليجابية.19 -فيروس )كوفيد

( بين 19-الذات االيجابية بين متعافي فيروس ) كوفيد ي فسر عدم وجود اختالف في   
فمن  ،تهعن تفاعالت الفرد مع بيئ ةللفرد ناتج المصريين والسعوديين إلي أن الذات اإليجابية

خالل ارتباط الفرد باألخرين خالل المواقف االجتماعية المختلفة يكتسب الفرد ديناميات 
Dynamisms  وتجسيدات شخصية ،Personifications،  تساعد الفرد على الوعى بالذات

وسوليفان في  ،( مع إريك فروم  ( Rogers,1963أتفق روجركما (.  2012 ،) باربرا انجلر
 فعلى الرغم من وجود نزعة موروثة لتحقيق ،أن الذات ينتج من تفاعل الكائن الحى مع البيئة

فمفهوم  ،رات قوية من البيئة التي تعيش بها الفرداال أنها قابلة لتأثي ،الذات تتبع محددات جينية
لديني ونظرا  للتقارب الثقافي وا ،الذات يكون كمرأة وانعكاس لتقييمات األخرين خالل الطفولة

بين كل من المجتمع المصري والسعودي فنجد أن الذات اإليجابية ال تختلف لدي كل من 
 المصريين والسعوديين. 

 –د توجد فروق بين متعافي كورونا ) كوفيال  على أنه "الذي ينص  الرابعلفرض بالنسبة ل
 35 اناث(، العمر ) –في المناعة النفسية وفقا لمتغيري }النوع )ذكور  من المصريين(  19

  .{ " سنه فأكثر( 50سنه ؛  49 – 36من سنه فأقل ؛ 

 الجنسية          
 

 الذات االيجابية

 سعوديين مصريين
مستوى  قيمة)ت( د. ح

 ع م ن ع م ن الداللة

الك لِّية للذات الدرجة 
 غير دال 1.901 403 10.38 64.23 200 9.70 66.12 205 اإليجابية  
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 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

لتوضيح داللة الفروق  T-testتم استخدام اختبار)ت( للتحقق من صحة الفرض الرابع )أ( 
 ذا الصدد.ه فيما تم التوصل إليه من نتائج  التالي الجدول بين متوسطات الدرجات. وتوضح

 (11 جدول )
 لمناعة النفسيةفي ا المصريين ( من19-متعافي فيروس )كوفيديوضح الفروق بين 

افي متعيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق داله إحصائيا  بين متوسطات درجات  
فقا  والدرجة الكلية و  المناعة النفسيةفي جميع أبعاد مقياس  المصرين ( من19 -فيروس )كوفيد

 للنوع ) ذكور ؛ إناث(.
( من المصريين في جميع أبعاد 19-متعافي فيروس )كوفيد فسر عدم وجود فروق بين ي    

عمل أن أعضاء الجسم اإلنساني تبأن المناعة النفسية والدرجة الكلية وفقا للنوع ) ذكور؛ إناث( 
 العضوية كلما ارتفع مستوى الروح المعنويةطبقا للحالة النفسية للشخص، فتزداد المناعة 

حيث ال تكون هناك شكاوى جسمية  ،(19 -والمناعة النفسية لدي متعافي فيروس )كوفيد
ناتجة عن الشكاوى النفسية لكون تشغيل برامج السعادة والرضا داخل العقل البشري يعمل على 

مي، في كل من الجهاز الهض اتزان الوظائف العصبية والبدنية المتعلقة بالوظائف الحيوية
والدوري، والتنفسي، والحركي. وعلى العكس من ذلك، يؤدي انخفاض الروح المعنوية وتندي 
مستوي المناعة النفسية إلى ارتباك الوظائف الحيوية، ومعها ترتبك وظائف األعضاء، وينهار 

مى بتوهم وهذا ما يس، وتتزايد الشكاوى البدنية بدون وجود علة حقيقية، العضوي جهاز المناعة 
بصرف يحدث ( وهذا 2020 ،المرض الذي يزداد مع ازدياد مشاعر القلق واالكتئاب ) عسكر

 ؛ إلي جانب أن المناعة النفسية اختالف األفراد في النوع سواء كانوا ذكور أم إناثالنظر عن 
لها الفرد  ضتختلف من فرد إلى آخر "نتيجة أساليب التنشئة االجتماعية والمواقف التي يتعر 

 النوع                             
 

 المناعة أبعاد 
 النفسية

 إناث ذكور
مستوى  قيمة)ت( د. ح

 ع م ن ع م ن الداللة

 دالغير  -1.384- 203 2.05 19.36 121 2.32 18.93 84 النفسي الصمود 
 غير دال -0.631- 203 2.01 18.34 121 2.42 18.14 84 االعتماد علي النفس

 غير دال -1.836- 203 2.11 19.24 121 2.76 18.58 84 االمل
           القدرة على مواجهة المشكالت

 غير دال 0.025 203 2.09 18.50 121 2.25 18.51 84 التأقلم()

 غير دال -1.242- 203 6.35 75.44 121 7.75 74.17 84 الدرجة الكلية للمناعة النفسية
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في حياته؛ فزيادة المناعة وقلتها تتوقف على مدى نجاح الفرد في المواقف السابقة، مما يكسبه 
ثقة في ذاته وقدراته على تخطي الصعاب والتعامل مع العوائق التي قد تعترضه مستقبال 

 بصرف النظر عن كونه أنثي أو ذكر.
ين متعافي توجد فروق بال  )ب( الذي ينص على أنه " الرابعللفرض للتحقق من صحة بالنسبة 

سنه فأقل  35(  من المصريين في المناعة النفسية وفقا لمتغير العمر )19 –كورونا ) كوفيد 
 One Way تم استخدام تحليل التباين األحادي سنه فأكثر( ؛ 50سنه ؛  49 – 36؛ من 

Anova  تالي يوضح ذلك:والجدول ال ،للعمرلتحديد داللة الفروق وفق 
 ( 12 جدول )

على من المصريين  (19-متعافي فيروس )كوفيدتحليل التباين االحادي لتحديد الفروق في متوسط درجات 
 عمروفقا  لل مناعة النفسيةمقياس ال

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
( من 19-متعافي فيروس )كوفيد فروق داله إحصائيا  بين متوسطات درجات  عدم وجود-

سنه فأقل؛  35)المصريين في جميع أبعاد مقياس المناعة النفسية والدرجة الكلية وفقا  للعمر 
 سنه فأكثر( 50سنه ؛  49 – 36من 

( من 19-بين متوسطات درجات متعافي فيروس )كوفيد  عدم وجود فروق داله إحصائيا  ي فسر  
المناعة أن  إلي المصريين في جميع أبعاد مقياس المناعة النفسية والدرجة الكلية وفقا  للعمر

مناعة أبعاد ال
 النفسية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  د . ح
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 النفسيالصمود 
 

 5.492 2 10.948 بين المجموعات
 غير دالة 1.161

 4.729 202 955.338 داخل المجموعات
االعتماد علي 

 النفس
 1.912 2 3.824 بين المجموعات

0.398 
 غير دالة

 4.799 202 965.473 داخل المجموعات

 االمل
 0.846 2 1.692 بين المجموعات

0.144 
 غير دالة

 5.882 202 1188.132 داخل المجموعات
القدرة على مواجهة 
 المشكالت ) التأقلم(

 0.076 2 0.151 بين المجموعات
0.016 

 غير دال
 4.679 202 945.088 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
 للمناعة النفسية

 2.517 2 5.034 بين المجموعات
 48.993 202 9896.556 داخل المجموعات غير دال 0.051
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قوية وتعزيز تلالنفسية تعد كوحدة متكاملة متعددة األبعاد للموارد الشخصية التي تقدم للفرد 
آليات الدفاع النفسي لحماية الفرد من الضرر أو األذى النفسي والتعامل مع الضغوط ومقاومتها 
وتدعيم الصحة البدنية والنفسية معا؛  فهي تعتبر كدرع واقي يحمينا من كل شيء يهدد حياتنا 

عوامل التي تهدد الوتوافقنا النفسي إذا ما أدركناه حققنا التكيف بشكل مستمر؛ ويعد التوتر من 
المناعة النفسية فقد أشارت بعض الدراسات إلي أن التوتر مرتبط بزيادة الكورتيزول، والذي 
بدوره يؤدي إلى إضعاف االستجابات المناعية في جسم اإلنسان ؛  فزيادة منسوب الكورتيزول 

البيضاء، األمر  لدمفي الجسم لفترات ممتّدة تؤثر سلبا  على عمل جميع الخاليا التائية وكريات ا
الذي ينعكس سلبا  على مناعة الجسم بشكل عام، ومن هنا، فإن الدراسات ت ثبت أنه إذا ما 
تعّرض جسم اإلنسان إلى فيروسات م عدية أثناء الشعور بالتوتر الم زمن، فإن الجسم لن يتمكن 

از يم الجهمن محاربة األجسام الدخيلة بسبب نقص الخاليا واإلفرازات المسؤولة عن تنظ
المناعي بشكل عام بصرف النظر عن عمر الفرد سواء كان صغير في العمر أو في عمر 

 (.                       Olah,2005; morey ,et al,2015متقدم ) 
وفيد كتوجد فروق بين متعافي كورونا )ال  بالنسبة للفرض الخامس : ينص الفرض على أنه "

 35مر )اناث(، الع –عة النفسية وفقا لمتغيري }النوع )ذكور (  من السعوديين في المنا19 –
 سنه فأكثر( { ". 50سنه ؛  49 – 36؛ من سنه فأقل

لتوضيح داللة  T-test)أ(  تم استخدام اختبار)ت(  الخامسللتحقق من صحة الفرض  
ذا هالجدول التالي ما تم التوصل إليه من نتائج فى  الفروق بين متوسطات الدرجات. وتوضح

 الصدد.
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 ( 13جدول )  
 وفقا  للنوع ( من السعوديين في المناعة النفسية19-يوضح الفروق بين متعافي فيروس )كوفيد

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق داله إحصائيا  بين متوسطات درجات متعافي  
ية والدرجة الكلفي جميع أبعاد مقياس المناعة النفسية السعوديين ( من 19 -فيروس )كوفيد

 وفقا  للنوع ) ذكور ؛ إناث(.
( من 19 -ي فسر عدم وجود فروق داله إحصائيا  بين متوسطات درجات متعافي فيروس )كوفيد

في جميع أبعاد مقياس المناعة النفسية والدرجة الكلية وفقا  للنوع ) ذكور ؛ إناث( السعوديين 
لمناعة النفسية الجيدة للفرد التي تدعم ( يرتبط با19 -أن التعافي من فيروس ) كوفيد إلي

إلي أن هناك ترابط  (Selye,1976أشار سيلي )  فقد ،بدورها المناعة البدنية لمقاومة الفيروس
وأن الهيبوثالموس الموجود بالجهاز العصبي المركزي يقوم بتحويل اإلشارات  ،بين العقل والجسم

العصبية إلي معلومات هرمونية ويكون الجهاز الطرفي هو المسؤول عن عمليات التحويل 
ويتم التحول عن طريق ثالث أجهزة يتحول بها الضغط إلي عرض جسمي ؛ وهذا يحث  ،هذه

 ،زهاتقبل الفرد لألزمة واستيعابها وقدرته علي تجاو مدي  أنإلي جانب . بطريقة بيولوجية آليه
البعد عن التوتر الذي يعزز المشاعر السلبية التي تؤثر على السلوك وبالتالي تؤثر في المناعة و 

 لدي األفراد وال يختلف باختالف النوع سواء كان الفرد ذكر واحدةالنفسية للفرد يكون بصورة 
 أو أنثي.

توجد فروق بين متعافي ال  للفرض الخامس )ب( الذي ينص على أنه "للتحقق من صحة 
سنه فأقل  35(  من السعوديين في المناعة النفسية وفقا لمتغير العمر )19 –) كوفيد  كورونا

 النوع               
 

 أبعاد المناعة 
 النفسية

 إناث ذكور
مستوى  )ت( قيمة د. ح

 ع م ن ع م ن الداللة

 غير دال -1.293- 198 2.43 18.38 125 2.91 17.87 75 الصمود النفسي 
 غير دال -0.673- 198 2.15 17.81 125 2.41 17.59 75 االعتماد علي النفس

 غير دال 0.362 198 2.15 18.50 125 2.58 18.63 75 االمل
القدرة على مواجهة 

 غير دال -0.889- 198 2.26 17.98 125 2.47 17.68 75 المشكالت ) التأقلم(

الدرجة الكلية للمناعة 
 غير دال -0.839- 198 6.99 72.68 125 8.29 71.76 75 النفسية
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 One Way تم استخدام تحليل التباين األحادي سنه فأكثر( ؛ 50سنه ؛  49 – 36؛ من 
Anovaوالجدول التالي يوضح ذلك: ،لتحديد داللة الفروق وفق للعمر 

 ( 14جدول )  
على  السعوديين( من 19-متعافي فيروس )كوفيدتحليل التباين االحادي لتحديد الفروق في متوسط درجات 

 مقياس المناعة النفسية وفقا  للعمر

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
( من 19-عدم وجود فروق داله إحصائيا  بين متوسطات درجات متعافي فيروس )كوفيد -

سنه فأقل  35) في جميع أبعاد مقياس المناعة النفسية والدرجة الكلية وفقا  للعمر  السعوديين
 سنه فأكثر( 50سنه ؛  49 – 36؛ من 

( من 19-فروق داله إحصائيا  بين متوسطات درجات متعافي فيروس )كوفيد عدم وجود ي فسر 
أن المناعة  إليالسعوديين في جميع أبعاد مقياس المناعة النفسية والدرجة الكلية وفقا  للعمر 

النفسية مثلما ذكرنا من قبل تعمل طبقا للحالة النفسية للشخص، فتزداد المناعة العضوية كلما 
اتجة حيث ال تكون هناك شكاوى جسمية ن ،المعنوية وزادت المناعة النفسية ارتفع مستوى الروح

عن الشكاوى النفسية لكون تشغيل برامج السعادة والرضا داخل العقل البشري يعمل على اتزان 
الوظائف العصبية والبدنية المتعلقة بالوظائف الحيوية في كل من الجهاز الهضمي، والدوري، 

على العكس من ذلك، يؤدي انخفاض الروح المعنوية إلى ارتباك الوظائف والتنفسي، والحركي. و 

مجموع  مصدر التباين أبعاد المناعة النفسية
 المربعات

متوسط  د . ح
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 الصمود النفسي 
 

 2.850 2 5.700 بين المجموعات
 غير دالة 0.411

 6.929 197 1365.080 داخل المجموعات

 االعتماد علي النفس
 1.349 2 2.698 بين المجموعات

0.265 
 غير دالة

 5.092 197 1003.177 داخل المجموعات

 االمل
 0.052 2 0.104 بين المجموعات

0.010 
 غير دالة

 5.418 197 1067.396 المجموعات داخل
القدرة على مواجهة 

 المشكالت ) التأقلم(
 5.748 2 11.497 بين المجموعات

1.049 
 غير دال

 5.478 197 1079.123 داخل المجموعات
الدرجة الكلية للمناعة 

 النفسية 
 14.798 2 29.595 بين المجموعات

 56.634 197 11156.960 داخل المجموعات غير دال 0.261
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رف وذلك يحدث بص العضوي الحيوية، ومعها ترتبك وظائف األعضاء، وينهار جهاز المناعة 
 (.2020 ،النظر عن عمر الفرد سواء كان صغير أو في عمر متقدم ) عسكر

ن خالل م لمناعة النفسيةبا التنبُّؤ"يمكن على أنه  ينص الذي السادسلفرض للتحقق من ا
 المصريين ( من19 -لدي متعافي فيروس ) كوفيد االيجابية الذات لمقياسالدرجة الكلية 

  Simple Regression Analysis)االنحدار البسيط  أست خدم تحليل بصفه عامة والسعوديين
للتنبؤ عن العالقة بين الذات االيجابية بوصفها متغير مستقل والمناعة النفسية بوصفها  (

المتغير المتنبئ به ؛ والجدوالن التاليان يوضحان نتائج تحليل االنحدار البسيط للتعرف على 
( من 19 -مدي إسهام الذات االيجابية في التنبؤ بالمناعة النفسية لدي متعافي فيروس )كوفيد

 صريين والسعوديين بصفة عامة.الم
 ( 15  جدول )

 (  19-نتائج تحليل تباين االنحدار البسيط للتعرف على تأثير الذات االيجابية على المناعة النفسية لدى متعافي ) كوفيد
 (405)ن = 

 

 (16 جدول )
 المناعة النفسيةنتائج تحليل االنحدار للتعرف على ثوابت المتغيرات التي تتنبأ بدرجات 

 المتغيرات المستقلة
 معامل االنحدار

 ) المعامل البائي(
B 

 الخطأ المعياري 
 للمعامل البائي

 مستوى الداللة قيمة )ت( (Bقيمة بيتا )

 0.000 23.798  2.008 47.791 ثابت االنحدار
030.0 0.397 الدرجة الكلية للغضب  544.0  025.13  0.000 

( يسهم به 0.01يتضح من الجدول السابق وجود تأثير دال إحصائيًّا عند مستوى )       
من المصريين  (19-متعافي فيروس )كوفيدلدى النفسية  بالمناعةالتنبؤ  في االيجابية الذات

( قد بلغت 2R؛ كما يتضح أنَّ قيمة معامل التحديد أو معامل مربع االرتباط )والسعوديين 
( من التباين الكلي في الدرجات %29.6يفسر ) االيجابية الذاتغير (؛ أي أنَّ مت0.296)

مجموع  مصدر التباين
مستوى  قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية المربعات

 الداللة
 معامل التحديد

R2 
 0.296 داله 169.655 6447.543 1 6447.543 المنسوب إلى االنحدار

 38.004 403 15315.543 المنحرف عن االنحدار )البواقي(
  404 21763.086 المجموع
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وبناء  على ما سبق ي مكن التنبؤ بمعادلة االنحدار المتعدد على  ،النفسية المناعةعلى مقياس 
 النحو التالي:

 (الذات االيجابية) 0.397)ثابت االنحدار( +  43.791=  النفسية المناعة
في  ابية(االيج الذاتالنسبي إلسهام المتغير المستقل )كما تعبر قيم بيتا عن الوزن 

 (. النفسية المناعةالتنبؤ بالمتغير التابع )
زايد تلقائي ا يتمناعة النفسية كما تشير النتائج إلى أنَّ الثابت موجب اإلشارة؛ أي أنَّ ال

 .من المصريين والسعوديين (19 -متعافي فيروس )كوفيدلدى  االيجابية الذاتبتزايد 
متعافي دى ل بالمناعة النفسيةيسهم في التنبؤ  االيجابية الذاتويستنتج مما سبق أنَّ 

 ، مما يؤكد تحقق الفرض السادس.من المصريين والسعوديين (19 -فيروس )كوفيد
ي فسر ذلك بأن األفراد الذين يتمتعون بالمناعة النفسية لديهم قدرة جيدة علي حل مشكالتهم 

ة كل ما ومواجه ،والوصول إلي أهدافهم، وتحدي كل ما يعيق توافهم النفسيواتخاذ قراراتهم 
ن جيدا  نقاط الضعف والقصور في شخصياتهم و فهم يعو  ،يحبطهم من معوقات وعثرات

فالمناعة النفسية تعد قدرة الفرد علي ؛  (2011 ،) جولدسين االيجابية ويتمتعون بقدرتهم الذاتية
النفسي أمام األزمات والمحن ومعالجة المشكالت الحياتية بمشاعر التكيف اإليجابي والصمود 

إيجابية ومرونة مع القدرة علي ضبط النفس والنضج االنفعالي والتفاؤل واألمل في المستقبل 
ولكي يكون الفرد قادر علي حماية ذاته من التأثيرات السلبية  والكفاءة الذاتية اإليجابية"؛

فيجب أن يحصن نفسه  ،ر واالحباطات واألزمات النفسيةوالضغوط والتهديدات والمخاط
باإلمكانات الذاتية اإليجابية والتفكير اإليجابي في الشخصية وحل المشكالت بطريقة إبداعية 
وضبط النفس واالتزان والصمود والصالبة والتحدي والمثابرة والمرونة والتكيف مع األحداث 

أي ان  ؛دما يكون الفرد متحلي بالذات اإليجابية عن وهذا يكون متوفر ،سارة المؤلمة الغير
المناعة النفسية متوقفة علي مدي تحلي الفرد بالذات اإليجابية والعكس صحيح  فتعلم الفرد 

لي مواجهة ع الستراتيجيات حل المشكالت والوعي بالمشاعر وتقدير الذات واإلرادة تجعله قادر
ة الشخصية والتغلب علي االجهاد والتعامل المالئم عمليات التطوير وإدارة الذات الجيدة وفعالي

مع التحديات الحياتية المختلفة واألحداث الصادمة التي يعيشها وتحقيق النجاح والوصول الي 
 2013 ،؛ زيدانForrai, 2010 وهذا ما يسمي بالمناعة النفسية )  ،االتزان النفسي المطلوب

 (. 2013 ،؛ عصفور
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 حبوث مقرتحة:    
العالقة بين المناعة النفسية والذات اإليجابية لدي متعافي فيروس ) كوفيد دراسة  .1

 (  لدي مجتمعات عربية مختلفة عن مجتمعي البحث الحالي.19-
أثناء و ( 19 -فيروس ) كوفيدب قبل اإلصابةدراسة العالقة بين متغيري الدراسة  .2

 مرحلة العزل.
ي لذات اإليجابية لدي األفراد ففاعلية برامج إرشادية لتنمية المناعة النفسية وا .3

 فئات عمرية مختلفة. 
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 املراجع العربية: 
(. المناعة النفسية عامل أساسي في تحقيق الوظيفة 2020محمد السعيد.)  ،أبو حالوة -

 .1203. العدد مجلة األهرام العربي ،. تحقيق صحفيالوقائية
 .فهد عبد هللا  ،: الدليمترجمة(. مدخل الى نظريات الشخصية . 2012باربرا انجلر .)  -

 دار زدنى للطباعة والنشر والتوزيع. ،الرياض،1ط
(. كورونا ميرس واالستفادة من دروس كورونا 2014جمجوم، غازي عبد اللطيف .) -

( 47 ، مجلد )عبحوث ومقاالت الهيئة العالمية لالعجاز العلمي في القرآن والسنةسارس. 
 .56 – 54ص 

ترجمة : صفاء األعسر  ،الصمود لدي األطفال(. 2011بروكسي، ر . )  ،س ،جولدسين -
 المركز القومي للترجمة. ،. القاهرة

فيروس كورونا الجديد " متالزمة الشرق األوسط (. 2013أمال حلمي سليمان.) ،خليل -
 .24 – 1( ص 398ع )  ،: دراسة في الجغرافية الطبية. جامعة الكويتالتنفسية"

 ية،مجلة كلية الترب(.المناعة النفسية مفهومها وأبعادها وقياسها، 2013زيدان، عصام .)  -
 .  882 – 812 ،(51)  ،جامعة طنطا

(. فعالية برنامج ارشادي قائم علي خصائص الشخصية المحددة 2015عالء .)  ،الشريف -
لذاتها لتدعيم المناعة النفسية وأثره علي خفض الشعور باالغتراب لدي طالب الجامعات 

 . جامعة المنصورة . مصر. غير منشورةه رسالة دكتورا لسطينية. الف
مجلة األهرام العربي  ،تحقيق صحفي.  المناعة خط الدفاع األول(. 2020شمس، أمل .)  -

 .1203العدد .
 مجلة األهرام العربي، ،تحقيق صحفي .كفاءة الجهاز المناعي(. 2020صالح، إكرام .)  -

 .1203العدد 
الصحة النفسية وعلم النفس (. 2009سيد أحمد.)  ،والبهاص ،محمد عبد الظاهر ،الطيب -

 مكتبة النهضة المصرية.  ،، القاهرة1. ط اإليجابي
(، 27مج ) ،دراسات نفسيةتكوين مقياس الذات اإليجابية، (. 2017أحمد .)  ،عبد الخالق -

 . 151 – 139ص  ،(2ع )
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 راماألهمجلة  ،(. المناعة النفسية بوابة النجاة . تحقيق صحفي2020عبد هللا.)  ،عسكر -
 .1203. العدد العربي

(. تنشيط المناعة النفسية لتنمية مهارات التفكير اإليجابي 2013إيمان حسنين .)  ،عصفور -
عربية  دراساتوخفض قلق التدريس لدي الطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع . 

 .63 – 11ص  ،(42ع )  ،(3مجلد ) ،التربية وعلم النفس في
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية (. 2016خالد بن فيصل .)  ،الفرم -

مدينة ب الصحية لمرض كورونا: دراسة تطبيقية علي المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية
 .175 – 164ص  ،(15.  14ع)  ،الرياض السعودية. جامعة األهرام الكندية

(. التأصيل اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي الضطرابات ما بعد 2000كمال .)  ،مرسي -
 .287 – 103( : 13) 50 ،المجلة التربوية ،الصدمة

 –مفاهيم  -" مقدمة علم النفس اإليجابي للجميع(. 2011مرعي سالمه .)  ،يونس -
 تب األنجلو المصرية.مك ،القاهرة ،1مج،1ط ،رسي"مدوتطبيقات في العمر ال
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Psychological Immunity and their relation the Positive-Self in 

people recovered from virus (covid-19) in Arab Republic of Egypt 

and in Kingdom of Saudi Arabia 

 

Abstract 

      The current study aimed to emphasize on the extent and nature of 

the relation between Psychological Immunity and the Positive-Self in 

people recovered from virus (covid-19) in Arab Republic of Egypt and 

in Kingdom of Saudi Arabia in general. The study also aimed to identify 

the range of differences between the Psychological Immunity and the 

Positive-Self in people recovered from virus (covid-19) in Arab 

Republic of Egypt and in Kingdom of Saudi Arabia, in addition to that 

the study also aimed to examine the differences in Psychological 

Immunity in people recovered from virus (covid-19) in Arab Republic 

of Egypt and in Kingdom of Saudi Arabia according to variables like 

(age, gender). Not only that, but this study aimed to recognize the extent 

to which positive-self contributes in predicting the psychological 

immunity in people recovered from virus (covid-19). The study sample 

consisted of (405) participants recovered from virus (covid-19); (205) 

participants from Arab Republic of Egypt, (200) participants from 

Kingdom of Saudi Arabia. The age of the participants ranged between 

(20-60) years, mean age of (32.4), standard deviation (6.25). To reach 

the goal of this study; Psychological Immunity Measure was prepared 

and adopted by Safaa Khreba, in addition to adopting the Positive-Self 

Scale (PSS) by Abdel-Khalek (2017). Results showed statistically 

significant positive correlation at level (0.01) between the total score of 

positive-self and all the dimension of the psychological immunity and 

total score. Statistical differences were found at level (0.01) between 

the mean score in Egyptians and Saudis recovered from virus (covid-

19) in all the dimension of the psychological immunity measure and the 

total score and the differences were in favor of Egyptians except for one 

dimension which is (hope); results showed no statistical differences 

between average score in Egyptians and Saudis recovered from virus 

(covid-19) in such dimension. Results also showed no statistical 

differences between average score in Egyptians and Saudis recovered 

from virus (covid-19) in the total score of the positive-self. The study 

found no statistical differences between mean score in Egyptians and 

Saudis recovered from virus (covid-19) in all dimensions of 
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psychological immunity measure and total score according to variables 

(age, gender); age ranged between (35 years and less, 36-49 years, and 

50 years and more); it was also found that psychological immunity 

could be predicted by the total score of the Positive-Self Scale in 

Egyptians and Saudis recovered from virus (covid-19). 

Key words: from virus (covid-19) ; Psychological Immunity; Positive 

Self 

 


