
 
 

  
 

 

 

 

 

 

Disease anxiety and its relationship to life orientation in a sample of Corona patients 
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 ملخص الدراسة: 

لقد تغير حال البشر في اآلونة األخيرة خاصة مع انتشار جائحةة كورونةا واادادا المشةكاا النفسةية خاصةة 

يواجهونةة ، فيتولةةد لةةديهم اللةةو  والقلةة  فغةةنهم  ةةد وجةةدوا المصةةابيب بةةالمرذ الةةييب ال يعلمةةوف كيةةف  ةةو  

هيه الدرا ة أف المصابيب بالمرذ هةم أكرةر  وأثبتت، إنيارأنفسهم أمام تحدي كبير نفسي وجسدي دوف  ابقة 

الناس الييب  ل مستوى رضاهم عةب الحيةاة، حيةس ا ةتهدفت الدرا ةة التعةر  إلةة العا ةة بةيب  لة  المةرذ 

لدى عينة مةب مصةابي كورونةا فةي المملكةة العربيةة السةعودية، ولتحقية  أهةدا  الدرا ةة  والتوج  نحو الحياة

ن مفةةردة مةةب مصةةابي فةةايروس 29ا ةةتلدم المةةنهو الوصةةفي التحليلةةي ااأل ةةلو( االرتبةةاعين وكانةةت العينةةة ا

الحيةاة كورونا وتشكلت أداة الدرا ة مب مقيا يب: مقياس  ل  المرذ مب إعداد الباحس ومقياس التوجة  نحةو 

مب إعداد شاير كافر، وتوصلت الدرا ة إلةة ممموعةة مةب النتةائو وهةي: أف درجةة تةوافر  لة  المةرذ لةدى 

، وكاف مستوى توافر التوج  نحو الحياة لةدى مصةابي %31.86عينة مصابي فايروس كورونا جاءا بدرجة 

يب درجةةة تةةوافر  لةة  ، كمةةا أرهةةرا النتةةائو وجةةود عا ةةة ارتباعيةةة عكسةةية بةة%18فةةايروس كورونةةا بدرجةةة 

المرذ ومسةتوى التوجة  نحةو الحيةاة، وعلية  أوصةت الدرا ةة بممموعةة مةب النتةائو مةب أهمهةا: عقةد ور  

عمل تدعم اإلرشةاد الةديني، بحيةس تعةلا الشةعور باألمةل والرضةا لةدى مرضةة مصةابي كورونةا، وا ةترمار 

 لتوج  نحو الحياة.التقنياا الر مية في إرشاد مرضة كورونا للحد مب  ل  المرذ ودعم ا

 

  ل ، المرذ، التوج  نحو الحياة، كورونا الكلمات المفتاحية:
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Disease anxiety and its relationship to life orientation in a sample of 

Corona patients 

 

Abstract: 

The situation of humans has changed recently, especially with the spread of the 

Corona pandemic, and psychological problems have increased, especially those 

with the disease who do not know how they will face it. People whose level of life 

satisfaction has decreased, as the study aimed to identify the relationship between 

disease anxiety and life orientation among a sample of people infected with 

Coronavirus in the Kingdom of Saudi Arabia. The study tool consisted of two 

scales: the disease anxiety scale prepared by the researcher and the life orientation 

scale prepared by Shire Kafir. The life of those infected with the Coronavirus at a 

degree of 71%, and the results also showed an inverse correlation between the 

degree of availability of disease anxiety and the level of orientation towards life, 

and accordingly, the study recommended a set of results, the most important of 

which are: Holding workshops that support religious guidance, so as to enhance a 

sense of hope and satisfaction among patients with corona, and investing digital 

technologies in guiding corona patients to reduce disease anxiety and support the 

orientation towards life. 

Keywords: Anxiety, Disease, Orientation towards life, Coronavirus. 

 

 

 :المقدمة

يسعة الفرد جاهداً نحو تحقي  أهداف  وعموحات ، لكن  يصطدم بمتطلباا الوا ع، ويبني آمال  لكنها تبقة رهةب 

مسةةتقبل يبقةةة ممهةةوالً لةةدى الفةةرد، األمةةر الةةيي يمعلةة  أكرةةر حيطةةة وحةةيراً منةة  ومةةب المسةةتقبل، وعالمةةا أف ال

عقباتةة ، ويعتبةةر موضةةوج التوجةة  نحةةو الحيةةاة مةةب الموضةةوعاا الهامةةة التةةي تةةدلل علةةة مةةدى تمتةةع اإلنسةةاف 

بالصةةةحة النفسةةةية السةةةليمة، إج أف التوجةةة  نحةةةو الحيةةةاة يعنةةةي تحسةةةس الفةةةرد للحيةةةاة، واإل بةةةال عليهةةةا اأبةةةو 

 .ن9، ص9182لطاف، 



 
 

  
 

 

 

إف كا منا ل  توج  نحو الحياة و درة علة المشاركة في الحيةاة والشةعور بالمتعةة والتنةالم ولكةب الحيةاة ملي ةة 

 بالمتنا ضاا وهيا ما يدفعنا إلة التوج  نحو الحياة  واء بإيمابية أو  لبية،

ي الشلصةةية ولةةيس حالةة  ويةةرتبا ويةةرتبا التوجةة  نحةةو الحيةةاة ارتباعةةا وثيقةةاً بتكامةةل الشلصةةية فهةةو  ةةم  فةة 

بالموانب اإليمابية في  ةلو  اإلنسةاف وملتلةف جوانةب الشلصةية، كمةا أنهةا يمكةب أف تةاثر تةاثيراً عيبةاً فةي 

 الصحة المسمية والنفسية للفرد،

حيس يعد التوج  نحو الحيةاة أحةد المكونةاا األ ا ةية للسةعادة، وحيةس أف رةرو  الحيةاة تةوثر علةة التوجة   

 ن54،ص9191ة فاألشلاص المستقروف في حياتهم ولديهم صحة جيدة أكرر  عادة االنمار،نحو الحيا

فلقد شهدا السنواا األخيرة تفا م خطةر األمةراذ، إج أصةبحت تهةدد حيةاة األفةراد والشةعو( بمةا تلحقة  مةب 

عةةل حيةةاة المةةرين ومةةب يحيطةةوف بةة ، فيمعةةل التعةةايك معهةةا تحةةدياً كبيةةراً، ممةةا يم ومعنةةوي علةةةأجى مةةادي 

موضوج الصحة ال يقتصر علة المانةب الطبةي، بةل لفةت انتبةاه البةاحريب النفسةانييب إلةة محاولةة معرفةة دور 

السلو  في صحة المرين، وتبني الفرد األ اليب حيةاة صةحية تلفةف مةب حةدة الاةرو  المحيطةة بة   ةواء 

 ن19، ص9112االجتماعية أو المهنية أو النفسية. اعلوا، أ مهاف، 

ن هةو 19-أعلنت منامة الصحة العالمية أف تفشةي مةرذ فيةروس كورونةا المسةتمد ا وفيةد 2020فمني يناير 

ن إلةة بلةداف 19عارئة صحية عامةة تريةر  لة  دوليةة، وافةادا المنامةة بارتفةاج خطةر انتقةال مةرذ ا وفيةد  

  أجرا المنامةة تقييمةاً لهةيا المةرذ وخلصةت علةة أنة  يمكةب وصةف 2020أخرى حول العالم، وفي مارس 

ن، إال أف هةيه 19 -بالمائحة، وتعمل المنامة و لطاا الصحة العامة حول العالم علةة احتةواء جائحةة اكوفيةد

  المرحلة العصةيبة مةب األامةة تسةببت فةي انتشةار الةيعر والقلة  والضةغا النفسةي فةي صةفو  جميةع السةكاف

 .نWorld Health Organization، 9191ا

لقل ، فالقل  أصبح هو السمة السائدة لدى االعفال والكبةار والشةيو ، يسمة العصر الحالي بعصر افقد اصبح 

في مرحلة الطفولة المبكةرة وتةاثيره علةة  القل  مب أكرر االضطراباا االنفعالية انتشاراً  ،فالناس جميعا  لقوف

نمةد مرذ المعام حاالا  فيالصحة المسمية والنفسية يكوف أكرر عند االعفال المرضة، ويمكب القول بان  

، احميمةةةي .علةةةة السةةةواء الملمنةةةةيعةةةاني مةةةب القلةةة ، كمةةةا نمةةةده مصةةةاحب لمعاةةةم االمةةةراذ  مةةةرينأف ال

 ن61.ص9181عطا(.

وحيس أف العةالم يعةيك اآلف حالةة مةب القلة  والتةوتر مةب جةراء تفشةة جائحةة فيةرس  ورونةا فةي معاةم دول 

المائحةةة مةةب األحةةدا  ليةةر  بمقاععةةة وهةةاف الصةةينية، حيةةس تعةةد هةةيه 9182العةةالم بعةةد رهةةوره فةةي ديسةةمبر

المعتةةادة فةةي التةةاريا اإلنسةةاني الحةةديس، حيةةس تسةةببت المائحةةة واالنتشةةار السةةريع للمةةرذ وحةةاالا المةةوا 

المصاحبة ل  ضغوعاً نفسية علة األفراد وشعور عةام بةالقل  مةب اإلصةابة بالعةدوى، خاصةة مةع تلايةد أعةداد 

 اإلصاباا والوفياا، 



 
 

  
 

 

 

العامة عدم وجود عاج معتمد مب الهي اا الطبية لهيا الفيةروس المسةتمد، ممةا  كما أ هم في ايادة حالة القل 

أصةةا( األفةةراد فةةي نطا ةةاا وا ةةعة بحالةةة مةةب الةةدعر والهلةةع ومشةةاعر القلةة  والتةةوتر المتلايةةد يومةةا بعةةد 

 ن816، ص9191يوم.االليري،

 صةابي فةايروسة، لةدى مالتوجة  نحةو الحيةاب  لة  المةرذ وعا تة بةيب وعلي  فاننةا نبحةس عةب وجةود عا ةة 

، فربمةةا العا ةةاا االجتماعيةةة وتحسةةيب صةةورة الةةياا لةةدى المةةرين  ةةد تشةةعره بالسةةعادة والتفةةا ل كورونةةا

 .والتغلب علة المرذ والمحبة، ما تمعل   ادراً علة تحقي  جات  وعموحات 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تاثر علة المسم، والمسم ياثر علة النفس، فا توجد  فالعا ة بيب المسم والنفس عا ة تاثير متبادل، فالنفس

صحة للمسم في معلل عب صحة النفس، وال صحة الـنفس في معلل عب صحة المسم، وهةيه العا ةة القويةة 

بيب النفس والمسم تمعل مـب الصـعب الفصل بيب متطلبةاا كةل مةب الصةحة النفسةية والصةحة المسةمية، فمةا 

 ن.2000ا يضعف المسم يضعف النفس اكمال،ينمي المسـم ينمـي النفس، وم

ومع جائحة فايروس كورونا واالنتشار الوا ع للفايروس في كافة بلداف العالم، تلداد المشكاا النفسية، علة 

الةةييب يتشةكل لةديهم  لةة  وتةوتر تمةاه مواجهةةة فةايروس كورونةا األمةةر الةيي يحتةاج إلةةة  المصةابيب بةالفيروس

وبدوف  اب  انيار وبدوف ا تعداد مسب  وجدوا أنفسهم أمام تحدي نفسةي كبيةر  هممناعة جسمية  وية، لهيا فإن

والتشتت اليهني بيب االندماج في الممتمع أو العللة الصارمة لمواجهة فةايروس ليةر معلةوم، وكةيلف خةوفهم 

 خال جائحة كورونا. ودرجة االصابة لاامة الصحيةمب مصيرهم الممهول تبعاً 

ن أف تعةةرذ األفةةراد لةصةةابة بةةالمرذ يقلةةل مةةب مسةةتوى رضةةاهم عةةب الحيةةاة، 2012وياكةةد الممةةدالوي ا

وخصوصاً لدى األفراد الييب يعملوف، فيادي المرذ إلة عدم  درتهم علة ممار ة حيةاتهم وأعمةالهم بشةكل 

عبيعي، وعدم  درتهم علة إشباج حاجاتهم المسمية واال تصادية، األمةر الةيي يحةرمهم العديةد مةب الحاجةاا، 

 .يشعرهم باإلحباع، والقل و

 وبناء على ما سبق تحددت مشكلة الدراسة الحالية من خالل السؤال الرئيس اآلتي:   

 ؟ما العا ة بيب  ل  المرذ والتوج  نحو الحياة لدى مصابي كورونا في المملكة العربية السعودية

 ويتفرج مب الساال الرئيس األ  لة الفرعية التالية:

  ل  المرذ لدى مصابي كورونا في المملكة العربية السعودية مب وجهة نارهم؟ ما درجة توافر-8

 ما مستوى التوج  نحو الحياة لدى مصابي كورونا في المملكة العربية السعودية مب وجهة نارهم؟ -9

بيب درجة توافر  ل  المرذ  α  ≤1.14هل توجد عا ة ارتباعية دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -6

 ى التوج  نحو الحياة لدى أفراد العينة؟ومستو

 أهداف الدراسة:

التعر  إلة درجة توافر  ل  المرذ لدى مصابي كورونا في المملكة العربية السةعودية مةب وجهةة  -

 نارهم.



 
 

  
 

 

 

تحديةةد مسةةتوى التوجةة  نحةةو الحيةةاة لةةدى مصةةابي كورونةةا فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية مةةب وجهةةة  -

 نارهم.

بيب درجة  α  ≤1.14وجد عا ة ارتباعية دالة إحصائياً عند مستوى داللة الكشف عما ّإجا كانت ت -

 توافر  ل  المرذ ومستوى التوج  نحو الحياة لدى أفراد العينة.

 

 الدراسة: أهمية

مصةابي فةايروس تنبع أهمية الدرا ة الراهنةة مةب أهميةة الموضةوج الةيي تتناولة ، حيةس أنهةا تتنةاول ف ةة مةب 

بالتوجة  نحةو الحيةاة لةدى هةيه الف ةة، كمةا أف للدرا ةة أهميةة   لة  المةرذ عا ةة  ةةوتسعة إلةة دراكورونا 

  التالي:نارية وتطبيقية نعرضها علة النحو 

 األهمية النظرية: 

متغيةةراا الدرا ةةة الرئيسةةية  المعلومةةاا حةةولتتبةةدى األهميةةة الناريةةة للدرا ةةة فةةي أنهةةا  ةةتوفر المليةةد مةةب  -8

 نحو الحياة.والتوج    ل  المرذالمتمرلة في 

بابعاده المسمية والنفسية واالجتماعية مما يمعلنا نقف علةة التةاثيراا   ل  المرذ تلقي الضوء علة متغير  -9

 للمرذ.وكيلف النارة المستقبلية  التوج  نحو الحياة،اللاصة بالمرذ وتاثره بمستوى 

فةراد بشةكل عةام والمرضةة تاتي الدرا ة في رل األاماا والتحةدياا التةي تفرضةها جائحةة كورونةا علةة األ -6

 خاص،الييب يعانوف مب ضعف في المناعة الطبيعية في أجسامهم لمواجهة فايروس كورونا بشكل 

مما  د ياثر علة صةحتهم النفسةية وانةدماجهم فةي الحيةاة بشةكل اعتيةادي ممةا يمعلنةا نفسةر االمةر فةي درا ةة  

 متغيراا الدرا ة الرئيسية في ضوء جائحة كورونا.

باعةةداد ليسةةت  ليلةةة مصةةابي فةةايروس كورونةةا لحاجةةة الممتمةةع الةةيي ال يللةةو مةةب  لدرا ةةة ا ةةتمابةهةةيه ا تعةةد -5

 واالجتماعي. أمس الحاجة لتلقي خدماا دائمة ومنامة في مماالا الدعم النفسي وفي

 كورونةا،بمصةابي فةايروس  النفسية ّواالجتماعية المتعلقة محاولة البحس في بعن الموانب الدرا ة فيتسهم  -4

  لة  المةرذا يمكب أف تفيد في تةوفير  ةدر مةب البيانةاا والمعلومةاا عةب عبيعةة العا ةة مةا بةيب متغيةري كم

 والتوج  نحو الحياة في رل جائحة كورونا.

 :  األهمية التطبيقية

لمصةةابي فةةايروس  لفةةت انتبةةاه الما سةةاا والمهةةاا المعنيةةة باهميةةة تقةةديم العةةوف واإلرشةةاد النفسةةي تفيةةد فةةي -8

االجتماعيةةة التةةي  فةةي مقاومةةة المةةرذ، وتحسةةيب وتقويةةة العا ةةاا منةةاعتهم رفةةع مسةةتوىبهةةد  كورونةةا 

 المستوييب النفسي واالجتماعي  علة مع المرذ، وتحقي  وجودهم والتكيف الرلبة في الحياة إلة تدفعهم

ممةاالا بةاألخع علةم الةنفس واإلرشةاد   توفر المليد مب المعلوماا فةي ضةوء مةا توصةلت إلية ، وفةي عةدة -9

 في هيا الممال. التوجي  لدى العامليب النفسي، مما يسهم في عملية

 واال تراحاا لتطوير خدماا اإلرشاد النفسي لتلف الف ة في ضوء النتائو المستللصة التوصياا بعنتقديم  -6



 
 

  
 

 

 

يعةةانوف مةةب  التلطةةيا لبةةرامو إرشةةادية أو عاجيةةة بهةةد  تقةةديم العةةوف والمسةةاندة االجتماعيةةة ل فةةراد الةةييب -5

 عليهم.وتداعياتها النفسية  العالمية ، خاصة في رل أامة جائحة كوروناابة بفايروس كورونااإلص

 :الدراسةحدود 

 الحدود الموضوعية  أوال:

 ل  المرذ وعا ت  بالتوج  نحو الحيةاة لةدى عينةة عية للدرا ة في تناولها لموضوج اتتمرل الحدود الموضو

 نمب مصابي فايروس كورونا

 الزمانية الحدود  ثالثا:

 م . 9198-م9191هـ /8559 -هـ 8558 العام

 الحدود البشرية  رابعا:

 جكور وإنا .مصابي فايروس كورونا تطب  الدرا ة الحالية علة 

 .ه8559 -هـ 8558م / 9198-م9191: تم إجراء الدرا ة في العام الحد الزماني -

 

 مصطلحات الدراسة:

 ة يمكب تعريفها اصطاحياً وإجرائياً علة النحو التالي:ورد في البحس ممموعة مب المصطلحاا التربوي

 Novel Coronavirus ( Covid-19)( 91فيروس كورونا المستجد )كوفيد.

ووصةفت  منامةة  ولةنسةاف،هو فيروس ينتمي إلة  لسلة الفيرو اا المعروفة والتي تسبب المرذ للحيواف 

بمدينةة يوهةاف الصةينية، وتاهةر أعراضة  المرضةية  9182ورهر في نهاياا عام  بالمائحة،الصحة العالمية 

 في اإلرهاق والحمة والسعال الما ، وآالم المسم، 

حيس ينتقل هيا الفيروس إلةة اإلنسةاف عةب عرية  رجاج شةلع مصةا( بة ،  ةواء باالتصةال المباشةر أو مةب 

 .نWorld Health Organization، 9191. اخال تناثر تلف القطيراا مب الرجاج علة األ طح المحيطة

 التوجه نحو الحياة

ن، بانةة  النلعةةة و الميةةل للتفةةا ل أي التو ةةع العةةام للفةةرد بحةةدو  أشةةياء 8214عرفةة  شةةاير و  ةةافر ا

وأحدا  حسنة بدرجة أكبر مب حدو  أشةياء و أحةدا   ةي ة، و هةي مرتبطةة ارتباعةا عاليةا بالصةحة النفسةية 

 (Scheier.carver, 1985:219-247) الميدة.

 بة:قلق اإلصا

 والعةدوى ومةافكرة أو خبرة انفعالية لير  ارة تدور حول شكو  الفرد بان  دائما مةا يكةوف عرضة  لةصةابة 

يتبعها مب أعراذ فسيولوجية متنوعة تمعل  يتلي كافة التةدابير واإلجةراءاا االحتراايةة الصةارمة للتلفيةف 

 مب هيا التهديد.

 

 



 
 

  
 

 

 

   :الدراسات السابقة

قل  المرذ وعا ت  بالتوج  نحو الحياة لدى مصةابي بالسابقة جاا العا ة  تم عرذ ممموعة مب الدرا اا

 وكانت علة النحو التالي: في ثاثة محاور، حيس تم عرضها كورونا

 دراسات تتعلق بقلق المرض. -9

 دراسات تتعلق بجودة الحياة. -2

 

 اوالً: دراسات تتعلق بقلق المرض.

علةة تةاثير اضةطرا( القلة  علةة التوافة  النفسةي واالجتمةاعي إلةة التعةر   (2192) حميميهدفت درا ة  

 المةةنهوولتحقيةة  أهةةدا  هةةيه الدرا ةةة ا ةةتلدم الباحةةس ، ل عفةةال المتمدر ةةيب المرضةةة بالتوحةةد وعاجةة 

أف للقلة  و ةد أرهةرا النتةائو ، ممتمع الدرا ة مب األعفةال المتمدر ةيب المرضةة بالتوحةد ، وتكوفالوصفي

التوحدي مب خال رهور اضطراباا ماامة للقل ، كاالنلعاج المتكةرر عنةده كةيلف  تاثير علة نفسية الطفل

اللو  والميل إلة العللة وصعوبة التفاعل االجتمةاعي وصةعوبة تحقية  العمليةاا االجتماعيةة المطلوبةة مةب 

 الطفل لكي ينمو ويتطور.

، ى مرضة الفشل الكلوي الملمبإلة التعر  علة القل  العام والتشا م لد درا ة هدفت (2191)محمد و دم 

مريضةاً لبنانيةاً ممةب  891مةب  وتالفةت العينةة، ولتحقي  أهدا  هيه الدرا ة ا ةتلدم الباحةس المةنهو الوصةفي

يعةةانوف مةةب مةةرذ الفشةةل لكلةةوي المةةلمب ويلضةةعوف لعةةاج الغسةةيل الكلةةوي فةةي المستشةةفياا وبلةة  متو ةةا 

ئو كةاف مةب أهمهةا ارتفةاج معةدالا القلة  العةام والتشةا م توصلت الدرا ة للعديد مب النتا، و نة 44أعمارهم 

لةةدى مرضةةة الفشةةل الكلةةوي المةةلمب، وإلةةة عةةدم وجةةود فةةروق بةةيب الةةيكور واإلنةةا  فةةي متغيةةر القلةة  العةةام 

 والتشا م. 

كمةةا لةةم تسةةمل أيةةة فةةروق فةةي معةةدالا القلةة  العةةام والتشةةا م لةةدى المرضةةة تبعةةاً لممموعةةة مةةب المتغيةةراا: 

 .مي، عدد مراا الغسيل الكلوي ومدة اإلصابة بالمرذالمستوى التعلي

إلة التعر  علة  ل  مرذ إنفلونلا اللنااير والتي هدفت  (2192)الخضردراسة  وفي نفس السياق جاءا 

، وتكةوف ولتحقية  أهةدا  هةيه الدرا ةة ا ةتلدم الباحةس المةنهو الوصةفي، لدى عينة مب علبة جامعة الكويةت

أداة ، أمةةا عالبةةةن  811عالبةةاً و  835وعالبةةة مةةب جامعةةة الكويةةت ا عالبةةاً  659 مةةب ممتمةةع وعينةةة الدرا ةةة

توصةلت الدرا ةة للعديةد مةب النتةائو كةاف ، و ةد بنةداً  91مقياس، وتكوف في صورت  النهائية مةب  فهي الدرا ة

 مب أهمها لم تاهر فروق جوهرية بيب المنسيب فةي متو ةا الدرجةة علةة هةيا المقيةاس، كمةا لةم توجةد فةروق

جاا داللة في القل  مب هيا المرذ بب المتلوجيب ولير المتلوجيب، وال بةيب  ةاكني المحافاةاا السةت مةب 

 المشاركيب في الدرا ة. 

إلة التعر  علة أثر برنامو معرفي/  لوكي للفن القلة  لةدى عينةة مةب فهدفت  (2192) سهيلدراسة اما 

 ،ام هللا والبيرة بفلسطيباألعفال المصابيب بمرذ الرا يميا وجلف في محافاة ر



 
 

  
 

 

 

ن عفةةاً 61ا شةةب  التمريبةةي، وعبقةةت علةةة عينةةة مةةب ولتحقيةة  أهةةدا  هةةيه الدرا ةةة ا ةةتلدم الباحةةس المةةنهو 

ن  ةةنة، و سةةموا إلةةة مممةةوعتيب 89 -1وعفلةةة يعةةانوف مةةب مةةرذ الرا ةةيميا، وتتةةراو  أعمةةارهم مةةا بةةيب ا

 ، عشوائيا: ممموعة تمريبية

توصلت الدرا ة للعديد مب النتائو كاف مب أهمها أن  توجد فةروق دالةة ، ولدرا ةل القل  كاداةوا تلدم مقياس 

إحصةةةائيا بةةةيب متو ةةةطاا درجةةةاا أفةةةراد المممةةةوعتيب التمريبيةةةة والضةةةابطة علةةةة مقيةةةاس القلةةة  ولصةةةالح 

  .الممموعة التمريبية تعلى للبرنامو المعرفي/ السلوكي

مستوى القل  والرقة بالنفس لةدى مرضةة السةرعاف إلة التعر  علة درا ة هدفت  (2192) الهويشوعر  

ن مةةب 994ن مةةب مرضةةة السةةرعاف وا31ن فةةرداً مةةنهم ا926مكونةةة مةةب ا، عبقةةت علةةة عينةةة واألصةةحاء

مقيةةاس القلةة  ومقيةةاس الرقةةة  ت الدرا ةةةا ةةتلدم، األصةةحاء فةةي المنطقةةة الشةةر ية بالمملكةةة العربيةةة السةةعودية

تةائو كةاف مةب أهمهةا أف مرضةة السةرعاف يعةانوف مةب ارتفةاج فةي توصلت الدرا ةة للعديةد مةب الن ، وبالنفس

مستوى القل  وانلفاذ في مستوى الرقة بالنفس، كيلف يعاني المرضة الييب مضةة علةة مرضةهم أكرةر مةب 

 . نة مب ارتفاج في مستوى القل  وانلفاذ مستوى الرقة بالنفس

ا ةة بةيب األفكةار ليةر العقانيةة وبةيب التعر  علةة عبيعةة الع بهد  (2192) عثماندراسة  في حيب جاءا

، ولتحقيةة  أهةةدا  هةةيه الدرا ةةة ا ةةتلدم الباحةةس المةةنهو الوصةةفي، رهةةور اضةةطرا(  لةة  اإلصةةابة بةةالمرذ

وتوصةلت ، عينة مةب عةا( وعالبةاا جامعةة الملةف فيصةل بالمملكةة العربيةة السةعودية وعبقت الدرا ة علة

مةة عا ةة عرديةة بينهمةا، وأف األفكةار ليةر العقانيةة تسةهم فةي للعديد مب النتائو كاف مب أهمهةا أف ث الدرا ة

لقلةة  اإلصةةابة بةةالمرذ  ةةد تكةةوف الةةيكور واإلنةةا   لةة  اإلصةةابة بةةالمرذ بشةةكل كبيةةر، وأف نسةةبة تعةةرذ 

 متكاف ة. 

ولتحقية  ، إلة التعر  علة  لة  المةرذ لةدى أبنةاء مرضةة السةرعاف درا ة هدفت (2192)خميسوطرح 

ن راشةةداً مةةب أبنةةاء 14تكونةةت عينةةة البحةةس مةةب ا، وا ةةتلدم الباحةةس المةةنهو الوصةةفيأهةةدا  هةةيه الدرا ةةة 

للعديد مب النتائو كاف مب  وتوصلت الدرا ة ن مب أبناء لير المصابيب بالسرعاف14المصابيب بالسرعاف، وا

و ةةا أهمهةةا اف نسةةبة افةةراد العينةةة مرتفعةةي الةةدرجاا علةةة  لةة  المةةرذ كانةةت األ ةةل مقارنةةة بالمسةةتوييب المت

 .والمنلفن

 ثانيا: دراسات تتعلق بجودة الحياة.

العا ةة بةيب التوجة   التعر  علةةبهد   دراسة(  ,.Narges.et al،2192) قدمت نرجسوفي نفس السياق 

نحو الحياة والضغوع واالكت ا( والقل  لدى عا( جامعة اإلمام اللميني بإيراف، وتشكلت عينة الدرا ةة مةب 

وكانةت أهةم النتةائو التةي توصةلت إليهةا الدرا ةة ب عا( جامعة اإلمام اللميني بإيراف، ن عالباً وعالبة م91ا

وجود عا ة ارتباعية إيمابية بيب التشا م وكل مب الضغوع واالكت ا( والقل ، ووجود عا ة ارتباعية  البة 

 بيب التفا ل وكل مب الضغوع واالكت ا( والقل .



 
 

  
 

 

 

لتعـر  علةة مسةـتوى  لةـ  المسةـتقبل لةـدى مرضةـة الفشةـل الكلةـوي إلة ا فهدفت (2192مقداد )دراسة  أما

 ولتحقي  اهدا  الدرا ةة ا ةتلدم الباحةس المةنهو الوصةفي التحليلةي، المـلمب فـي ضـوء بعـن المتغيـراا،

 ن مريضــا، 855وعبقت الدرا ة علة عينة عشــوائية  وامهــا ا

اختبـــار الصـــبر  –اختبـــار المســـاندة االجتماعيـــة  –بل ااختبـار  لـ  المسـتق وتكونت أدواا الدرا ة مب

مسـةةـتوى الشـةةـعور بقلـةةـ  وأرهةةرا اهةةم النتةةائو أف ، هــةةـي مــةةـب إعــةةـداد الباحــةةـساختبــةةـار التــةةـيكرن و -

اعيـةـ  جاا عـةـدم وجـةـود عا ـةـة ارتبوالمســتقبل لــدى مرضــة الفشــل الكلــوي المــلمب كــاف مرتفعــا، 

 .داللــة إحصــائية بــيب  لــ  المســتقبل وبــيب المســاندة 

التعر  مستوى تقبل اإلعا ة ومستوى الكفاءة االجتماعية ومسةتوى هدفت إلة  ( دراسة2192) الرواغقدمت 

مةةنهو  التوجةة  نحةةو الحيةةاة لةةدى المةةراهقيب المعةةا يب حركيةةاً، ولتحقيةة  أهةةدا  هةةيه الدرا ةةة ا ةةتلدم الباحةةس ال

وتشةكلت  ،مب المراهقيب المعا يب حركياً مب كا المنسةيب 941 الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدرا ة مب

مقيةةاس تقبةةل اإلعا ةةة، ومقيةةاس الكفةةاءة االجتماعيةةة ومقيةةاس التوجةة  نحةةو الحيةةاة، توصةةلت  بأداة الدرا ةةة مةة

رتفعةةاً لةةدى المةةراهقيب المعةةا يب حركيةةاً الدرا ةةة للعديةةد مةةب النتةةائو أهمهةةا أف مسةةتوى التوجةة  نحةةو الحيةةاة م

بمحافااا ووجود عا ة دالة إحصائياً بيب تقبةل اإلعا ةة والكفةاءة االجتماعيةة والتوجة  نحةو الحيةاة، كمةا يعةد 

تقبل اإلعا ة عامةل و ةيا فةي العا ةة بةيب الكفةاءة االجتماعيةة والتوجة  نحةو الحيةاة لةدى المةراهقيب المعةا يب 

  حركياً بمحافااا للة.

العا ةة بةيب السةعادة اللوجيةة وكةاً مةب التوجة  نحةو ن درا ة هدفت إلة التعر  علةة 9181ا معشيوعر  

ن مورفاً ومورفة مب مورفي 854الحياة والقدرة علة إدرا  االنفعاالا الوجهية، وتكونت عينة الدراس مب ا

مقياس الشعور بالسعادة اللوجية، جامعة جاااف المتلوجيب، وا تلدم الباحس في هيه الدرا ة ثاثة مقاييس، 

وكةاف مةب اهةم مقياس التوج  نحو الحياة، ومقياس القدرة علة فهم االنفعاالا مةب خةال التعبيةراا الوجهيةة، 

وجةةود عا ةةة دالةةة إحصةةائياً بةةيب السةةعادة اللوجيةةة والتوجةة  نحةةو الحيةةاة وإدرا  االنفعةةاالا الوجهيةةة،  النتةةائو

ة اللوجية بمعلومية التوج  نحو الحياة وإدرا  االنفعةاالا الوجهيةة لةدى مةورفي وأيضاً إمكانية التنبا بالسعاد

 .المامعة المتلوجيب

ا ةةتهدفت التعةةر  إلةةة أشةةكال التوجةة  اإليمةةابي وأشةةكال التوجةة  السةةلبي نحةةو  فقةةد (2191)شةةقيردراسةةة  امةةا

ير علةة دممهةا ممتمعيةاً وتمكينهةا الحياة، واألكرر انتشاراً وتكراراً منها لدى المعا اا بصرياً وما لهةا مةب تةاث

ن مةب المعا ةاا بصةرياً اإعا ةة كليةةا مةب كليةاا 31مب االندماج فةي الممتمةع، وتكونةت عينةة الدرا ةة مةب ا

جامعة األاهر، وكانت أداة الدرا ة عبارة عب بطارية تشليع التوج  نحو الحياة، وتوصلت الدرا ة للعديد 

واضح في التوجة  اإليمةابي نحةو الحيةاة اوأبعةاده األربعةةن، و ابلهةا مب النتائو كاف مب أهمها وجود انلفاذ 

 ارتفاج معدالا التوج  السلبي نحو الحياة اوأبعاده األربعةن لدى المعا اا بصرياً.

التعر  إلةة إمكانيةة التنبةا بالتوجة  نحةو الحيةاة مةب خةال الكفةاءة بهد  دراسة ( 2191) أبو سلطانو دمت 

 ي الفصام،الياتية لدى اوجاا مرض



 
 

  
 

 

 

ولتحقيةة  أهةةدا  هةةيه الدرا ةةة ا ةةتلدمت الباحرةةة المةةنهو الوصةةفي االرتبةةاعي، وتكونةةت عينةة  الدرا ةةة مةةب  

ن اوجة مريضاً في محافااا للة، وتشكلت أدواا الدرا ة مب ا تبانة المساندة االجتماعية، وا تبانة 995ا

أف الةواف النسةبي للتوجة  نحةو الحيةاة لةدى  تةائووكةاف مةب اهةم النالكفاءة الياتية، وا تبانة التوج  نحو الحياة، 

 وهو مستوى مرتفع، %18.8اوجاا مرضة الفصام بمحافااا للة  

، أي أف المسةةاندة %92.1وأف درجةةة اإل ةةهام النسةةبي للمسةةاندة االجتماعيةةة فةةي التوجةة  نحةةو الحيةةاة بلغةةت  

 .الحياة مب التغيراا التي تحد  في التوج  نحو %92.1االجتماعية تستطيع تفسير 

التعر  إلة ا تراتيمياا المواجهة واليقاة اليهنية كمنب اا بالتوج   درا ة بهد   (2121) النجاروطرحت 

نحةةو الحيةةاة لةةدى األشةةلاص جوي اإلعا ةةة الحركيةةة، ولتحقيةة  أهةةدا  هةةيه الدرا ةةة ا ةةتلدم الباحةةس المةةنهو  

ا حركيًةةةا، وتةةةم ا ةةةتلدام مقيةةةاس ن معا ًةةة561الوصةةةفي االرتبةةةاعي التنبةةةاي، وتكونةةةت عينةةةة الدرا ةةةة مةةةب ا

ا تراتيمياا المواجهة، ومقياس اليقاة اليهنية ومقياس التوج  نحو الحياة كاداة للدرا ة، وتوصةلت الدرا ةة 

أف مسةةتوى التوجةة  نحةةو الحيةةاة لةةدى األشةةلاص جوي اإلعا ةةة الحركيةةة كةةاف أكبةةر مةةب  لنتةةائو كةةاف مةةب أهمهةةا

ا ةةة موجبةةة جاا داللةةة إحصةةائية بةةيب الدرجةةة الكليةةة لليقاةةة ، وتبةةيب وجةةود ع%32.5المتو ةةا بةةواف نسةةبي 

ويمكب التنبا بالتوج  نحو الحيةاة فةي  اليهنية ولمميع أبعادها مب جهة وبيب الدرجة الكلية للتوج  نحو الحياة، 

 ضوء إ تراتيمياا المواجهة واليقاة اليهنية لدى األشلاص جوي اإلعا ة الحركية.

 

 سات السابقة: أوجه االستفادة من الدرا

راَ ة الحاليَّة وأهدافها. .8  وضع تصور عام للدرا ة والتحديد الد ي  لمشكلة الدِّ

 التاعير الناري لقل  المرذ والتوج  نحو الحياة.  .9
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راَسة الحاليَّة:   أوجه تميز الدِّ

 كورونا.وعا ت  بالتوج  نحو الحياة لدى مرضة  انها الدرا ة الوحيدة التي تناولت  ل  المرذ-

 ادواا الدرا ة اللي تتشكل مب مقيا ي  ل  المرذ والتوج  نحو الحياة. -

والتوج  نحو الحياةن،  ل  المرذ ا تسليا الضوء علة جانب مب جوانب مهمة في علم النفس  



 
 

  
 

 

 

ابيب المصوتلامناً مع انتشار جائحة كورونا التي تسببت في ايادة الضغوع واألاماا النفسية علة 

عوبة صمب فايروس كورونا وعدم القدرة علة مواجهت ، إضافة إلة الضغوع بسبب  اللو بالفايروس و

مع مراكل الرعاية الصحية في رل جائحة كورونا. التواصل  

 

 طار النظري: اإل

 قلق المرضالمبحث األول: 

 9بتهم مةب كلنا نلا  المرذ ونحاول تافي  وتافي آثاره المعيقة والملعمة ، ولكب بعن الناس تتراو  نس

، فهةم مشةغولوف بفكةرة Illness Anxiety Disorderيسةمة باضةطرا(  لة  المةرذ  لديهم مةا % 81إلة 

المرذ عول الو ت أو معام الو ت ويعتقدوف أنهم  د يكونةوف مصةابيب بمةرذ خطيةر، ولهةيا يكرةروف مةب 

وهةم ال يصةلوف إلةة حالةة التردد علة عياداا األعباء وعلة المستشفياا ومراكل األشةعة ومعامةل التحاليةل، 

 مب الطمانينة أبدا بل تلداد ملاوفهم مع الو ت ومع كررة الفحوصاا الطبية. 

وتلداد نسبة هاالء المرضة في امب األوب ة وانتشار أمراذ بعينهةا، خاصةة مةع ايةادة الحةديس فةي و ةائل 

 األشةةلاصهةةاالء  والمحةةاجير المطلوبةةة تماهةة ، وأكرةةر مةةا يلشةةاه وملةةاعرةاإلعةةام عةةب أعةةراذ المةةرذ 

مرةةل انفلةةونلا الطيةةور أو الكورونةةا أو  واألمةةراذ الوبائيةةةأمةةراذ القلةةب ومةةرذ اإليةةدا وفيرو ةةاا الكبةةد 

 ليرها.

ويبالغوف في المحاجير بالدرجةة التةي تعية   والمضاعفاا،وهاالء المرذ يبالغوف كريراً في تقدير الملاعر  

أو  النةاس،أو يتمنبةوف مصةافحة  أ ةاربهم،ة المرضةة مةب ا تمرار حياتهم الطبيعية فربمةا يمتنعةوف عةب ايةار

أو يمتنعةةوف عةةب التواجةةد و ةةا النةةاس أو حتةةة الةةيها( للدرا ةةة أو  والتعقةةيم،يبةةالغوف فةةي الناافةةة والتطهيةةر 

 العمل.

وتتحول الملاو  مب المرذ في بعضهم إلة انشغال و وا ي بفكرة المرذ فيقرأوف كريراً عةب األمةراذ 

وكلما  ةرأوا أو  األمراذ،ويتابعوف البرامو التي تتحد  عب  عنها،ت بحراً عب معلوماا ويتصفحوف اإلنترن

 و د تاهر عليهم بعن أعراض  نتيمة اإليحاء الياتي. ب ، معوا عب مرذ اعتقدوا أنهم مصابيب 

مب  و د يتو ع البعن أف انشغال هاالء الناس بفكرة المرذ واللو  مب العمل أو الموا  د يدفعهم للقر( 

ألف الشةلع  لالبةاً،ولكةب هةيا ال يحةد   الليةر،هللا أو تحسيب  لوكهم أو التوبة عب جنوبهم أو التوجة  الفعةل 

علةة الةرلم مةب  منة ،يكوف مشغوالً ومهموماً بفكرة واحدة فقا وهي إصابت  بالمرذ وكيف يتافاه أو يعالو 

لحالةة  بةل جلةف فةي التقسةيماا المرضةية ولهةيا كانةت تسةمة هةيه ا الوا ةع،أف هيا المرذ ليس لة  وجةود فةي 

 .Hypochondriasisتوهم المرذ ا ، أو االمراء المرضيا  اضطرا(

وهيه الحالة تعكس درجة عالية مةب القلة  الةداخلي فةي الةنفس تتمسةد فةي صةورة القلة  مةب المةرذ والعةاج 

المغلوعةة حةول المةرذ إضافة للعاج النفسي اليي يصحح المفاهيم  القل ،الطبي يكوف في صورة مضاداا 

 ويرشد الملاو  المبال  فيها، وأ باب ،



 
 

  
 

 

 

ويسةةاعد المةةرين علةةة التوجةة  باهتماماتةة  وأفكةةاره وجهةةده نحةةو أشةةياء نافعةةة كالدرا ةةة والعمةةل والهوايةةاا  

 وكلها أشياء تعيد تنايم نشاعاا المرين بعيداً عب األفكار المرضية. العباداا،في  واالنتاام المفيدة،

 

 التوجه نحو الحياة:ثاني: المبحث ال

يواجةة  األفةةراد فةةي كةةل ممتمةةع العديةةد مةةب التحةةدياا التةةي تفرضةةها التغييةةراا المحيطةةة بهةةم، واألامةةاا      

والمشكاا الحياتية الملتلفة، مما تشكل لديهم تفاوا في تقبل الحياة فبعضهم يضعف أمام تفسير الوا ةع الةيي 

و حياة يمكن  مب خالها تحقي  احتياجاتة  ورلباتة ، ولهةيا اهةتم يعيش  وبعضهم يبحس عب الر ى والتوج  نح

علةةم الةةنفس بموضةةوج التوجةة  نحةةو الحيةةاة كونةة  أحةةد مفةةاهيم السةةعادة والتفةةا ل، الةةيي يسةةهم فةةي صةةحة نفسةةية 

  ليمة.

 مفهوم التوجه نحو الحياة:

يقوم التوج  نحو الحياة بدور في  لو  األفراد وفي حالتهم النفسية، فعندما يتمكب الفرد مب إشةباج جميةع       

حاجاتةة   يشةةعر بالتوجةة  اإليمةةابي نحةةو الحيةةاة ويسةةتطيع أف يحقةة  أهدافةة ، ومةةب ثةةم يشةةعر بالسةةعادة والرضةةا 

بعةيب االعتبةار احتمةاالا النمةا  ممةا يفةتح  ويحفله جلف علة أف يُقبل نحو الحياة بهمة ومرابرة ورلبة، وياخي

 للفرد حياة جديدة ليشعر بالسعادة والرضا وتحقي  أهداف  والتغير المستمر نحو األفضل.  

يعةةد مفهةةوم التوجةة  نحةةو الحيةةاة مةةب الموضةةوعاا المهمةةة التةةي تناولتهةةا الدرا ةةاا النفسةةية والممتمعيةةة، لهةةيا 

وص بهةيا المفهةوم كونة  لة  عا ةة مهمةة توضةح مسةتوى ارتبةاع واهتم علم النفس اإليمابي علة وجة  اللصة

 ةمة مةب الشلصةية تر ةم بانهةا ر يةة جاتيةة إيمابيةة وا ةتعداد  ةامب علة أن   الفرد بالصحة النفسية، ويعر 

لدى الفرد لير محدود بشروع معينة يمكن  مب إدرا  الشعور بالسعادة بكل أمور الحياة الميدة ولير الميةدة، 

 .ن822، 9186سبة للحاضر الحالي والمستقبل اصالح، وجلف بالن

ن إلةةة أف التوجةة  نحةةو الحيةةاة يعنةةي ر يةةة الفةةرد للموانةةب المشةةر ة مةةب 1 ،9183  ةةعداا،وأشةةار ا

الحياة بامل وتفا ل وعمانينة و عادة ورضةة عةب الةياا وعةب البي ةة المحيطةة، بحيةس تمعلة  يشةعر بالراحةة 

ي تةةدفع الفةةرد إلةةة االتمةةاه نحةةو الحيةةاة والمسةةتقبل بكةةل حةةب وتوافةة  نفسةةي النفسةةية والسةةامة البدنيةةة، وبالتةةال

 واجتماعي بشكل ناجح.

 مظاهر التوجه نحو الحياة:

للتوجةةة  نحةةةو الحيةةةاة تةةةرتبا فيهةةةا الموانةةةب الموضةةةوعية والياتيةةةة وهةةةي كالتةةةالي: عةةةدة ماةةةاهر هنةةةا  

 ن.9181ابوحسوف،

وفرها الممتمع ألفراده إلة جانب حاجاا الفرد االجتماعية وتشمل اللدماا المادية التي ي :العوامل المادية-8

والتعليمية والتي تادي إلة حسب الحال.  وهو أحةد الماشةراا الموضةوعية التوجة  نحةو  واللوجية والصحية

، بينمةا ويةلدادالحياة، فعندما يتمكب الفرد مب إشباج حاجاتة  األوليةة والرانويةة، فةإف توجهة  نحةو حياتة  يرتفةع 

ب الحياة يعد أحد الموانب الياتية للتوج  نحو الحياة، فكونف راضياً، فهيا يعنةي أف حياتةف تسةير كمةا الرضا ع

 ينبغي، وعندما يشبع الفرد كل تو عات  احتياجات  ورلبات ، يشعر حينها بالرضا.



 
 

  
 

 

 

أ ا ةةي وهةةي بمرابةةة مفهةةوم  إدرا  الفةةرد القةةوي و المتضةةمناا الحياتيةةة تليةةد مةةب إحسا ةة  بمعنةةة الحيةةاة: -9

 للتوج  نحو الحياة،

فالبشر يعيشوف حياة البد لهم مب ا تلدام القةدراا والطا ةاا واألنشةطة االبتكاريةة الكامنةة داخلهةم مةب أجةل  

القيةةام بتنميةةة العا ةةاا االجتماعيةةة، وأف ينشةةغلوا بالمشةةروعاا الهادفةةة، ويمةةب أف يكةةوف لةةديهم القةةدرة علةةة 

وهةيا كلة  بمرابةة ماشةراا للتوجة  نحةو الحيةاة ومفهةوم معنةة الحيةاة  التلطيا وا ترمار الو ت وما إلة جلةف،

 .بشكل إيمابي

 الفرد بالسعادة:  والبناء وإحساسالصحة -6

وهةةو حاجةةة مةةب الحاجةةاا األ ا ةةية للتوجةة  نحةةو الحيةةاة التةةي تهةةتم بالبنةةاء البيولةةوجي للبشةةر، فالصةةحة 

ورائفها بشكل صحيح يمعل المسةم فةي حالةة جيةدة المسمية تعكس الناام البيولوجي، ألف أداء خايا المسم و

 وتحقيةة  الةةيااو ةةليمة، وبالتةةالي يةةنعكس علةةة شةةعور الفةةرد بالسةةعادة والرضةةا واإلشةةباج وعمانينةةة الةةنفس 

 والشعور بالبهمة واال تمتاج واللية.

 جودة الحياة الوجودية: -5

النةلول لمركةل الفةرد، والتةي تةادي  وهي األكرر عمقا داخل النفس، وإحساس الفرد بوجةوده، وهةي بمرابةة    

ي يشةعر مةب خالهةا بالفرد إلة إحسا   بمعنة الحياة اليي يعد محور وجودها، فمودة الحياة الوجودية هي الت

، ومب خال ما يسةتطيع أف يحصةل علية  الفةرد مةب عمة  المعلومةاا البشةرية المرتبطةة الفرد بوجوده و يمت 

 والدينية التي يامب بها الفرد والتي يستطيع مب خالها تحقي  وجوده.  بالمعايير والقيم والموانب الروحية

 ( أن هناك عدة مظاهر أو صفات للفرد الذي يمتلك مقومات التوجه نحو الحياة:9111ويشير )خليل ،

 المااهر والصفاا اإليمابية: -8

، والسةرورشةكل يتبةدى فةي الرضةا ب وحب للحيةاةاالندفاج نحو الحياة بتفا ل  ويقصد ب اإل بال علة الحياة: -أ 

 اال تمرارية في الحياة. والرلبة في والشعور بالسعادة

التعار  الشريف مع الحياة: و يقصد ب  اال تمتاج بالكفةا  و العمةل فةي ممابهةة موا ةف الحيةاة، والرلبةة  -(

 نت الارو .في االنتصار علة عقباتها، وعدم اال تسام لها أو الهرو( مب مواجهة مشكاتها مهما كا

اللهد في هيه الحياة: مب خةال التوجة  للعبةاداا بحةرص كبيةر والمواربةة علةة أدائهةا بليةادة كةاف يقةوم  -ج 

 الشلع بالسنب والنوافل.

 المااهر والصفاا السلبية: -9

 باألحدا ، ومحاولة االعتلال. وعدم االهتماماال تمتاج بها،  والعلو  عباالنصرا  -أ 

بالحيةاة: و يقصةد بة  الةرفن التةام للحيةاة، عةدم الرضةا عةب الحيةاة بةاي صةورة  ةلبية أو السلا و التبرم  -(

 إيمابيةن.

 النار للحياة بعيب السلا و الغضب والتشا م والرلبة في التللع مب الحياة جاتها. -ج

 



 
 

  
 

 

 

 مصادر التوجه نحو الحياة:

لمصادر التي يمكب مب خالها ااداد شغف المهتميب والباحريب في علم النفس والصحة النفسية لمعرفة ا

 تحقي  التوج  نحو الحياة لدى األفراد، 

وجلف لما ل  مب أهمية في اتماه الفرد نحو المستقبل وعدم التركيل علة الماضي أو الحاضر، وخفن التوتر 

الناتو عب التفكير في الماضي. ولقد وجد الباحروف ممموعة مب المصادر التي لها دور في تحقي  التوج  

 ن9181تستمد مب  يم الحياة حيس يمكب  ردها كالتالي: اعلي، الحياة والتيحو ن

 القيم اإلبداعية: -

 علمياً. واكتشافاً وتشمل كل ما يستطيع الفرد إنمااه، فقد يكوف جلف اإلنماا عما فنياً     

 القيم اللبراتية: -

، خاصةة مةب خةال محةاوالا نويةةومعوتتضمب كل ما يمكب أف يحصل علية  اإلنسةاف مةب خبةراا حسةية     

 البحس عب الحقيقة أو الدخول في عا اا إنسانية مشبعة كالحب أو الصدا ة.

 القيم االتماهية: -

وتتكةةوف مةةب المو ةةف الةةيي يتلةةيه اإلنسةةاف إااء معاناتةة  التةةي ال يمكةةب أف يتمنبهةةا كالقةةدر أو المةةرذ أو      

الفةرد لمصةادر معنةة حياتة  وهةو مةا يتلةيه اإلنسةاف حيةال الموا، فالتوج  نحو الحيةاة يتحقة  مةب خةال فهةم 

 ال يمكن  تمنبها في رحلت  مع الحياة. والمعاناة التيموا ف األلم 

وبنةةاء عليةة  نمةةد أف مرضةةة الفشةةل الكلةةوي كةةونهم يتعرضةةوف لسلسةةة مةةب الموا ةةف المريةةرة واإلحباعةةاا 

اكل الرعاية األولية وخاصة في رةل جائحةة واألاماا النفسية التي تحد  لهم جراء التواصل المستمر مع مر

كورونا، فهيا ربما يةنعكس علةة تحقية  التوجة  لةدى الحيةاة لةديهم، و ةياثر علةة صةحتهم النفسةية وتو عةاتهم 

 ونارتهم للحياة.

 

 :نCovid-19ا فايروس كورونا المستجدالمبحث الثالث: 

م فةي الصةيب وتفشةة 9182ايةة العةام ن الةيي رهةر فةي نهCovid-19نمد أف وباء فيروس كورونا المسةتمد ا

في العديد مب األماكب داخل مقاععة اهوبيا الصينية ثم أنتشةر هةيا الفيةروس فةي جميةع أنحةاء العةالم ليصةبح 

م 9116جلةةف هةةو أخطةةر حةةد  فةةي ممةةال الصةةحة العامةةة بعةةد فيةةروس السةةارس الةةيي اجتةةا  الصةةيب عةةام 

 ن.9191ايو ف،

التةةي تصةيب الحيةةواف فةةي األصةل ونتيمةةة إلصةابة اإلنسةةاف بةة   وفيةروس كورونةةا هةو أحةةد فيرو ةةاا كورونةا

أصبح الفيروس تحت ضغا، مما أدى إلة تكيف  وأصبح الفيروس  ادراً علة إصابة اإلنساف ،وبالتالي  درات  

وينتمةي فيةروس اإلضافية تمرلت فةي القةدرة علةة إصةابة خايةا الكلةة بةدالً مةب إصةابة المهةاا التنفسةي فقةا، 

، وهو مب فصيلة الفيرو اا التاجية، ولكن  يلتلف جينية عب فيروس  ارس 9الة كورونا بيتاكورونا إلة  

وميةةرس، حيةةس إنةة  حسةةاس جةةداً ل شةةعة فةةوق البنفسةةمية والحةةرارة، ويمكةةب  تةةل الفيةةروس بتعريضةة  لدرجةةة 

 ، %14د يقة، ومطهر يحتوي علة كلور وكحول إيريلي تركيل  61لمدة  43حرارة 



 
 

  
 

 

 

نة الدولية لتصةنيف الفيرو ةاا فةي منامةة الصةحة العالميةة بفيةروس كورونةا المسةتمد أو و مي مب  بل اللم

، وتشمل أعراذ اإلصابة بالفيروس ارتفاج درجة الحرارة، واإلرهاق الشديد والسةعال المةا  ،  82 -كوفيد

كةل وفي بعن األحيةاف تصةاحب هةيه األعةراذ احتقةاف األنةف، والتهةا( الحلة ، والرشةح ، واإل ةهال ا مر

 ن6-8، 9191مكافحة الفيرو اا واألوب ة بميانغسو ،

 :91-طرق انتقال فيروس كوفيد

 الكةام، والعطةاس اوالةرجاج وهةي السةعال  النتقالانتقال الرجاج عب عري  المهاا التنفسي: ويوجد مصادر -8

مةا فةي القصةبة إلة إجراء عملية الغمر في المهةاا التنفسةي مرةل امتصةاص الةبلغم أو إدخةال انبةو(  باإلضافة

 إلة جلف لتحفيل السعال واالنعا  القلبي الرئوي. مفتوحة، وما إلبقائهاالهوائية 

 المباشر: وهنا  عريقتاف لحدو  جلف وهما: االتصالانتقال العدوى عب عري   -9

لملد انتقال الدم أو  وائل المسم الحاملة لمسبباا المرذ إلة جسم اإلنساف مب خال الغشاء الملاعي او ا -أ

 التالف.

 انتقال العدوى عبر لمس أو مصافحة مب يعانوف مب مسبباا األمراذ كالسعال أو العطس.-(

يعتبةةر  لةة  اإلصةةابة بفيةةروس كورونةةا أحةةد الهةةواجس التةةي تةةارق الممتمعةةاا نتيمةةة للتغيةةراا التةةي عصةةفت 

فةاكرر مةا يلشةاه  ال تصادية،واباألفراد في اآلونة األخيرة في ملتلف الموانب الصحية والنفسية واالجتماعية 

 ،لالفرد هو الممهو

ومةب األشةةياء التةةي ترفةةع درجةةة القلةة  متابعةةة األخبةةار السةةي ة وال ةةيما أخبةةار ومسةةتمداا األحةةدا  المتواليةةة  

لمائحة فيروس كورونا المستمد ومنها األر ام اللاصة باإلصاباا أو الوفيةاا، ولمةا فرضة  فةي و ةت وجيةل 

وكررا الضغوع والتهديداا لةنساف فةي هةيا  االحترااية،د مب الدول مب التدابير علة حياة الشعو( في عدي

كل هةيا جعةل مةب اإلنسةاف  حاجات ،العصر، وفي كرير مب األحياف  د يقف الفرد عاجل عب تلبية مطالب  و د 

 ووعن .أكرر  لقة علة آمن  وحيات  وأ رت  

 الصةدر،آالم  الحلة ،التهةا(  السةعال، الحمةة، في:مد وتتمرل أعراذ اشتباه اإلصابة بفيروس كورونا المست

، التهةا( الصةداج، اللفقةاف اإل ةهال،القةيء،  الغرياف،ضعف الهمة،  اإلرهاق، الشهية،فقداف  التنفس،صعوبة 

 األم فةةي عضةةاا األعةةرا  أو أ ةةفل الاهةةر االلمنةةة الوعنيةةة الصةةينية للصةةحة ومكتةةب اإلدارة الملتحمةةة،

 .ن64، 9191الوعنية للطب الصيني ،

 

 :الطريقة واإلجراءات

 الطريقة واإلجراءات اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

 منهج الدراسة:

العا ة بيب  ل  المرذ والتوج  نحو لةجابة عب أ  لة الدرا ة تم ا تلدام المنهو الوصفي للكشف عب 

 الحياة لدى عينة مب مصابي كورونا.



 
 

  
 

 

 

 أداة الدراسة: 

إلة مستوى توافر  ل  المرذ ومستوى التوج  نحو الحياة لدى عينة مب مصابي  مقيا يب للتعر تم إعداد 

 .كورونا

ن 8214حيس كاف مقياس  ل  المرذ مب إعداد الباحس، ومقياس التوج  نحو الحياة مب إعداد شاير كافرا

حسنة. أحدا   واليي عرف  شاير كارفر بان  النلعة أو الميل للتفا ل أو التو ع العام للفرد بحدود أشياء أو

 ن44، ص9119األنصاري، ا

 مجتمع الدراسة:

 المملكة العربية السعودية.في المنطقة الشر ية مب مصابي كورونا يتالف ممتمع الدرا ة مب جميع      

 عينة الدراسة 

المملكةةة العربيةةة  الشةةر ية مةةبالمنطقةةة مصةةاباً مةةب مصةةابي كورونةةا فةةي ن 29اشةةتملت عينةةة الدرا ةةة علةةة ا

   م9198-9191للعام  السعودية

 صدق االستبانة:

 المحكمين:صدق  -9

فةي تم عرذ اال تبانة في صورتها األوليةة علةة ممموعةة مةب أ ةاتية جةامعييب مةب المتلصصةيب  

، ومدى انتماء الفقراا إلة لمقياس، حيس  اموا بإبداء آرائهم وماحااتهم حول منا بة فقراا اممال الدرا ة

 اتها اللغوية، وفي ضوء تلف اآلراء تم ا تبعاد بعن الفقراا وتعديل بعضها.، وكيلف وضو  صيالالمقياس

 صدق االتساق الداخلي: -2

  ن وهي  يم تدل 1.152 – 1.413ا بيب ا ل  المرذا المقياس األولتراوحت معاماا الصدق لفقراا

 علة مستوى منا ب مب االتساق والصدق.

   ن وهي  يم تدل علة 1.199 – 1.451ا بيب انحو الحياةتراوحت معاماا الصدق لفقراا مقياس التوج

 مستوى منا ب مب االتساق والصدق.

 ثبات االستبانة:

 باستخدام معامل ألفا كرونباخ.-9

   ن، وهيا يدل 1.131الفقراا المقياس األول ا ل  المرذا بلغت  يمة الرباا با تلدام ألفا كرونبا

 علة مستوى منا ب مب الرباا.



 
 

  
 

 

 

 ن، 1.128ا المقياس الراني التوج  نحو الحياةامل الرباا با تلدام ألفا كرونبا  لفقراا بلغت  يمة مع

 وهيا يدل علة مستوى منا ب مب الرباا.

 باستخدام التجزئة النصفية )سبيرمان بروان، وجيتمان(.-2

  وهيا ن1.321األول ا المقياسبلغت  يمة معامل الرباا با تلدام التملئة النصفية اجيتمافن لفقراا ،

 يدل علة مستوى منا ب مب الرباا.

  الراني  المقياسبلغت  يمة معامل الرباا با تلدام التملئة النصفية ا بيرماف براوفن لفقراا

 ن، وهيا يدل علة مستوى منا ب مب الرباا.1.121ا

 

 نتائج الدراسة:

   ؟صابي كورنا في السعوديةدرجة توافر  ل  المرذ لدى مما  اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة:

ولةجابة عب هيا التسا ل  ام الباحةس با ةتلدام التكةراراا والمتو ةطاا والنسةب الم ويةة، والمةداول التاليةة 

 جلف: توضح

 قلق المرض(: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لفقرات 9جدول رقم )

 م

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الةةةةوزن 

 النسبي
 الترتيب

 2 22.21 1.222 2.222 أخا  كريراً مب المرذ. 9 .8

 2 16.44 1.14 6.31 .أنلعو مب مقابلة األعباء والحديس حول المرذ 2 .9

 99 22.22 9.111 2.229 أخا  أف تمرى لي عملية جراحية.  2 .6

 9 13.86 1.12 6.18 أخا  مب ملالطة المصابيب باألمراذ. 2 .5

 2 22.22 9.121 2.229 رذ.أف أموا بسبب م أخشة 2 .4

 2 21.22 9.212 2.292 أخشة مب إجراء التحاليل اللاصة بالمرذ. 2 .3

 2 22.21 1.222 2.222 كريراً ما أفكر كم هي  صيرة هيه الحياة فعاً. 2 .1

 92 29.11 9.292 2.121 مرين.يلعمني منار انساف  2 .1

 92 21.21 9.921 2.122 أرى أف المستقبل يحمل شيء يليفني 1 .2

 2 22.22 9.121 2.229 ليتني أبقة  عيدا مرل با ي البشر 91

 2 21.22 9.212 2.292 أرتبف  ريعاً في وأتللبا  ريعا عند ممار ة العمل. 99

 2 29.22 1.222 2.229 أشعر دائماً باف يداي و دماي داف ة بقدر كا  92

 99 22.22 9.111 2.229 أخا  مب فقداف السيطرة دوما 92



 
 

  
 

 

 

 92 22.22 9.919 2.122 بان   يحد  إلماء لدي أشعر 92

 اعاا أرل مشغوال ومهتما بشكل لير عبيعي علة  92

 حاجاا ليست لها أهمية في الحقيقة
2.229 9.121 22.22 2 

  68.18 جميع فقرات المجال معا

متو ةطة أي واف نسةبي  ونستللع مةب المةدول السةاب  اف  لة  المةرذ لةدى مرضةة كورونةا جةاء بدرجةة

أف جائحةةة كورونةةا فرضةةت نفسةةها علةةة و ةةائل اإلعةةام المحليةةة ن ويعةةلو الباحةةس جلةةف إلةةة 68.18ا  ةةدره

واإل ليمية، األمر اليي ااد  لقاً بالحديس عب أعداد الوفياا في عدة بلداف مرل إيطاليةا وليرهةا ممةا شةكل  لة  

 اً في وصول  للمواعنيب.لدى المواعنيب الييب يصابوف بفايروس كورونا، كما أف العاج تاخير كرير

أخا  مب ملالطة المصابيب باألمراذ.ا حصةلت علةة أعلةة المراتةب بةواف  ( "2ويتضح أن الفقرة رقم )

 ن%13.86ا نسبي  دره

 ن.%41.3ا أشعر بان   يحد  إلماء لديا في أدنة المراتب بواف نسبي  دره ( "92رقم ) وكانت الفقرة

صةةابيب بكورونةةا لةةالبيتهم يعرفةةوف أعراضةةها وماةةاهر حةةدوثها علةةة ويعةةلو الباحةةس تلةةف النتيمةةة إلةةة أف الم

 الفرد، حيس أن  ال يوجد منها أعراذ اإللماء، وهم ال يتو عوف حدو  جلف.

  ما مستوى التوج  نحو الحياة لدى مصابي كورنا في السعودية؟ :اإلجابة على السؤال الثاني

راراا والمتو ةطاا والنسةب الم ويةة، والمةداول التاليةة ولةجابة عب هيا التسا ل  ام الباحةس با ةتلدام التكة

 توضح جلف:

 ة(: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لفقرات التوجه نحو الحيا2جدول رقم )

 م

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الةةةةوزن 

 النسبي
 الترتيب

 2 14.51 1.15 6.11 في األو اا الصعبة أنا عادة أتو ع األفضل 9 .8

 2 22.92 9.192 2.212 إن  لسهل عليا أف أ ترخي 2 .9

 9 13.86 1.12 6.18 إجا كاف هنا  شيء  يء  يحصل لي فحتما  يحصل 2 .6

 2 11.65 1.22 6.49 أنا دائما متفائل بمستقبلي 2 .5

 2 21.22 1.112 2.292 أ تمتع مع أصد ائي كريراً  2 .4

 2 14.51 1.13 6.11 مب الضروري بالنسبة لي أف أبقة مشغول 2 .3

 2 19.21 1.14 6.34 مب الصعب أف أتو ع دائما أشياء تعترذ عريقي 2 .1

 أنا ال أ تاء وأنلعو بسهولة 2 .1
6.38 1.29 19.93 2 

نادراً ما آخي بعيب االعتبار األشياء الميدة والفرحة التي  1 .2

 تحصل معي
2.122 9.129 29.21 91 



 
 

  
 

 

 

 م

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الةةةةوزن 

 النسبي
 الترتيب

 1 22.92 9.192 2.212 ب السي ةفي الغالب أتو ع حدو  أشياء جيدة أكرر م 91 .81

  18.14 جميع فقرات المجال معاً  

ت بدرجة حياة لدى مصابي فايروس كورونا كانونستللع مب المدول الساب  أف مفاهيم التوج  نحو ال

ن ويرجع جلف إلة تاثير المرذ وإصابة كورونا علة معاني الحياة 18.14امتو طة وبواف نسبي  دره

 في ممار ة أعمالهم وتحقي  عموحاتهم. إيمابيتهمأثر علة والمعيشة لديهم مما 

ن ا إجا كاف هنا  شيء  يء  يحصل لي فحتًما  يحصلا حصلت علة واف 6وناحظ أف الفقرة ر م ا

 شيءوتعكس تلف النتيمة الوااج الديني لدى المواعنيب باف كل  حيس كانت في أعلة المراتب. 13.86نسبي 

 يحد  بإرادة هللا تعالة. 

حيس الميدة والفرحة التي تحصل معيا  ن ا نادراً ما آخي بعيب االعتبار األشياء2وكانت في الفقرة ر م ا

ويعلو الباحس جلف إلة أف  يطرة األفكار السلبية  وفي أدنة المراتب. %38.11حصلت علة واف نسبي 

 علة الفرد المصا( بكورونا تفقده التفكير بكل مناحي الحياة اإليمابية.

بين درجة  α  ≤1.12هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ابة عن السؤال الثالث: اإلج

  توافر قلق المرض ومستوى التوجه نحو الحياة لدى أفراد العينة؟"

مقياس لمعرفة درجة االرتباع بيب  Pearson Correlation ام الباحس بإجراء اختبار بير وف للعا اا 

 عكسيةوجود عا ة ارتباعية  ن وهيا يدل علة1.689-وتبيب أن  يساوي ا والتوج  نحو الحياة ل  المرذ 

مستوى  ل  المرذ ومستوى جودة الحياة لدى بيب  α  ≤1.18جاا داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 ة لديهم.ويعني جلف أن  كلما ااد  ل  المرذ لدى مصابي كورونا كلما  ل التوج  نحو الحيا مصابي كورونا

ويرى الباحس أف  بب وجود عا ة عكسية بيب كل مب  ل  اإلنما( وجودة الحياة يرجع إلة أف مصابي 

كورونا يعانوف مب  ل  جاا عا ة وأثر باإلصابة خاصة أف فايروس كورونا لم يمهد ل  بصورة كبيرة بل 

ل جوانب  لبية في ملتلف جاء فماة ومرل جائحة صعبة وشكل خو  شديد لدى العديد مب المصابيب فشك

 مناحي الحياة التي يعيشها المرين، مما أضعف مب توجه  نحو الحياة التي يعيشها.

 التوصيات:

 في ضوء نتائو الدرا ة، يوصي الباحس بما يلي:

عقد ور  عمل تدعم اإلرشاد الةديني، بحيةس تعةلا الشةعور باألمةل والرضةا لةدى مرضةة مصةابي  -

 كورونا.

 لر مية في إرشاد مرضة كورونا للحد مب  ل  المرذ ودعم التوج  نحو الحياة.ا ترمار التقنياا ا -

بإنشاء وحداا خاصة في العياداا الصحية تمرل دعةم وإرشةاد لةدى المرضةة بحيةس يكةوف  االهتمام -

 مراف  لةجراءاا الصحية.



 
 

  
 

 

 

عقةةد البةةرامو اإلرشةةادية الموجهةةة للمرضةةة بشةةكل عةةام ومصةةابي فةةايروس كورونةةا بشةةكل خةةاص،  -

 يس تعلا لديهم مفاهيم التفكير اإليمابي نحو الحياة، وعرق مواجهة المرذ بطريقة نفسية.بح

 المصادر والمراجع:

 : أوالً: المصادر

 القرآف الكريم. -

 ثانياً: المراجع العربية:

نةة المساندة االجتماعية والكفاءة الياتيةة كمنب ةاا للتوجة  نحةو الحيةاة لةدى عي .(2019) .منارأالء   لطاف،أبو  -

 جامعة األ صة. –كلية التربية -ر الة ماجستير لير منشورة  -مب اوجاا مرضة الفصام بمحافااا للة

مصةدر الضةبا الصةحي وعا تة  با ةتراتيمياا المواجهةة لةدى مرضةة القصةور  .ن9112ا .أ مهاف عةلوا -

  .الكلوي الملمب، ر الة ماجستير لير منشورة، جامعة الحاج للضر، باتنة، الملائر

جامعةة -القيمي وعا ت  بالتوج  نحو الحيةاة لةدى النسةاء ضةحايا العنةف ن. النس 9181تالية. اسوف خيرة بوح -

 ر الة ماجستير لير منشورة.-كلية العلوم االجتماعية -عبد الحميد بب باديس

تةةاثير اضةةطرا( القلةة  علةةة التوافةة  النفسةةي واالجتمةةاعي ل عفةةال المتمدر ةةيب  ن.9181ا حميمةةي، عطةةا(. -

درا ةاا فةي علةم االرعوفونيةا وعلةم الةنفس العصةبي: مركةل البصةيرة للبحةو   ".ضة بالتوحد وعاجة المر

 .56 - 61 ن.4اواال تشاراا واللدماا التعلمية 

تةةاثير اضةةطرا( القلةة  علةةة التوافةة  النفسةةي واالجتمةةاعي ل عفةةال المتمدر ةةيب  ن.9181ا حميمةةي، عطةةا(. -

الرعوفونيةا وعلةم الةنفس العصةبي: مركةل البصةيرة للبحةو  درا ةاا فةي علةم ا ،المرضةة بالتوحةد وعاجة 

 .56 - 61 ن4ا ،واال تشاراا واللدماا التعلمية

مملةة  ". ل  مرذ إنفلةونلا اللنةااير لةدى عينةة مةب علبةة جامعةة الكويةتن. 9189ا اللضر، عرماف حمود. -

 .64 - 84: ن6ا51مملس النشر العلمي، -امعة الكويت العلوم االجتماعية: ج

لةةدى  والسةةلو  التةةوافقين. االتمةةاه نحةةو الحيةةاة وعا تةة  بالصةةفة النفسةةية 8221، محمةةد محمةةود بيةةومي اخليةةل -

 بعن الشبا(. مملة التربية بطنطا، جامعة الل ااي .

درا ةةة مقارنةةة: ". لةة  المةةرذ لةةدى أبنةةاء مرضةةة السةةرعافن. 9181خمةةيس، محمةةد  ةةليم.  ليةةل، اويللةةةا -

 .619 - 636ص:  ن65اي العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مملة الباحس ف –جامعة  اصدي مربا  

تقبل اإلعا ة كمتغير و يا في العا ة بيب الكفاءة االجتماعية والتوجة   (2018) .مروة  ليم محار( الرواغ، -

 ر الة ماجستير. -نحو الحياة لدى المراهقيب مب جوي اإلعا ة الحركية بمحافااا للة



 
 

  
 

 

 

ن. الكفةاءة االجتماعيةة وعا تهةا بالتوجة  نحةو الحيةاة لةدى النسةاء اللةواتي 9183ا . عداا، إ ام عطا  ةعادة -

، ر الة ماجستير لير منشورة، كلية التربية، المامعة 9185هدمت بيوتهب في العدواف اإل رائيلي علة للة 

 .اإل امية، للة

ب بمةةرذ األعفةةال المصةةابيأثةةر برنةةامو معرفةةي  ةةلوكي للفةةن القلةة  لةةدى ن. 9186ا ةةهيل، تةةامر فةةر  -

مملةةة جامعةةة القةةدس المفتوحةةة ل بحةةا  والدرا ةةاا التربويةةة والنفسةةية: جامعةةة القةةدس المفتوحةةة  الرا ةةيميا.

 .861 - 21 ن.8ا8

لةدى  عـةـب الحيةاةدور بعــن المتغيـةـراا النفسـةـية فـةـي التنبـةـا بالرضـةـا  ن9188الســيد، فاعمــة خليفــة ا -

 ،  سم علم النفس ،جامعة المنوفية. مرضة الفشل الكلويا ، ر الة دكتوراه

. االتوج  نحو الحياة للمرأة المعا ةة بصةريا: ماشةر لمعو ةاا التمكةيب 9182شقير، اينب محمود أبو العينيب. -

 – 8: 69، ج2مةو مملةة التربيةة اللاصةة والتاهيةل: ما سةة التربيةة اللاصةة والتاهيةل ".النفسي واالجتماعي

93 

شعور بالسعادة وعا تها بالتوج  نحو الحياة لةدى عينةة مةب المعةا يب حركيةا ن. ال9186صالح، عايدة شعباف ا -

المتضةةةةرريب مةةةةب العةةةةدواف اإل ةةةةرائيلي علةةةةة لةةةةلة. مملةةةةة جامعةةةةة األ صةةةةة،  لسةةةةلة العلةةةةوم اإلنسةةةةانية، 

 .991-812ن،8ا81فلسطيب،

عالبةاا المامعةة  صورة المسم وعا تها بالتوج  نحو الحياة لدى عينةة مةبن. 9182أحمد. ا، والء عبد الفتا  -

 813 - ن.86ا6 مملة العلوم التربوية والنفسية: المركل القومي للبحو  للة ".المتلوجاا ولير المتلوجاا

- 896. 

. ادور اإلرشاد العقاني االنفعالي السلوكي في خفن أعراذ اضطرا( ن9183حامد. اعرماف، محمد  عد  -

كليةة  -را ةاا تربويةة واجتماعيةة: جامعةة حلةواف د ". لة  اإلصةابة بةالمرذ لةدى عينةة مةب عةا( المامعةة

 .861 - 14 ن.8ا99التربية 

. ماةاهر التوجة  اإليمةابي نحةو الحيةاة كمنب ةاا تشليصةية ن9182عبةد الهةادي. ا عبةد اللطيةفالعقاد، عصام  -

المملةة المصةرية لعلةم الةنفس اإلكلينيكةي واإلرشةادي:  ،للشلصةية اإليمابيةة لةدى عينةة مةب الشةبا( والمسةنيب

 .914 - 811 ن،9ا1الممعية المصرية للمعالميب النفسييب ا جمعب

. التوج  اإليمابي نحةو الحيةاة وعا تة  بةبعن  ةماا الشلصةية السةوية لةدى عينةة مةب ن9181علي، فهمي ا -

المةاتمر اإل ليمةي الرةاني لعلةم الةنفس، رابطةة األخصةائييب النفسةييب المصةرية،  المنسةيب،عا( المامعة مةب 

 .145 -316ص  ص.

 ".اال تمابة المناعية وعا تهةا بالةدعم االجتمةاعي المةدر  لةدى مرضةة السةرعافن. 9183خميسة. ا نوف،  -

 .883 – 15 ، 8مملة درا اا في علم نفس الصحة: جامعة الملائر ج



 
 

  
 

 

 

ن. الةةدليل الشةةامل لفيةةروس 9191اللمنةةة الوعنيةةة الصةةينية للصةةحة ومكتةةب اإلدارة الوعنيةةة للطةةب الصةةيني ا -

أيمةاف  ةعيد، رنةا عبةده،  ترجمةة:معار  عامة، عرق الو اية، الرعاية النفسةية، الشةائعاا.  ستمد:المكورونا 

 الحكمة.بسمة عارق، القاهرة: بيت 

ا ل  المرذا الصحة النفسةانية وتةداعياا الكةر( التاليةة للصةدمة. مملةة بصائــةـر  .ن9191، محمداالمهدي -

 . 9191ربيع  -91العــدد  ية العربية  تونس،ما سة العلوم النفس -األول الملء-نفسانيـــــة

مملةةة الطفولةةة  ".القلةة  العةةام والتشةةا م لةةدى مرضةةة الفشةةل الكلةةوي المةةلمبن. 9182الحةةاج. امحمةةد، نبةةال  -

 .13 - 41: ن18ا98العربية: الممعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

 للمورفيب 82 -ة مب فيروس كوفيدن. دليل الو اي9191مركل مكافحة الفيرو اا واألوب ة بميانغسوا -

ن. التوجةة  نحةةو الحيةةاة والقةةدرة علةةة إدرا  االنفعةةاالا الوجاهيةةة  منب ةةاا 9181معشةةي، محمةةد بةةب علةةي.ا -

بالسعادة اللوجية لدى عينة مب مورفي المامعة المتلوجوف في ضوء بعن المتغيةراا الديموجرافيةة  مملةة 

 418 – 542ن. 812ا9التربية جامعة األاهر 

ن:  لةـ  المسةـتقبل لةـدى مرضةـة الفشةـل الكلةـوي وعا تة  بةبعن المتغيةـراا.  ر ةالة 9184د، لالةب امقدا -

 ماجيستير في الصحة النفسية، المامعة اإل امية، للة.

ا ةتراتيمياا المواجهةة واليقاةة اليهنيةة كمنب ةاا بالتوجة  نحةو الحيةاة لةدى  (2020) جةودا عةاعف النمار، -

 -لةلة –جامعةة األ صةة  –كليةة التربيةة  –درا ة ماجسةتير ليةر منشةورة  -ركيةاألشلاص جوي اإلعا ة الح

 فلسطيب.

المملةة  ".الفروق بيب مرضة السرعاف واألصحاء فةي القلة  والرقةة بةالنفسن. 9189ا الهويك، فاعمة خلف. -

 .813 - 861: ن815ا93، مملس النشر العلمي -التربوية: جامعة الكويت 

 بيت الحكمة. القاهرة: مصطفة،مة أمي العمل. ترجمة:وأماكب 

الليري، أحمةد حسةب محمةد. االمناعةة النفسةية وعا تهةا بةالقل  وتةوهم المةرذ المترتةب علةة جائحةة فيةروس  -

 -مملة البحس العلمي في التربية: جامعة عةيب شةمس  ".لعينة مب عا( المامعة Covid-19 كرونا المستمد

 .982 - 816ن: 9191ا 1ج ،98كلية البناا لآلدا( والعلوم والتربية ج

ن. أثر مستوى القل  النفسي لمائحةة فيةروس  ورونةا 9191الوهيبية ، خولة والشهابي، إيماف والشبيبية، أمل ا -

ن لةةةةةةةدى األ ةةةةةةةر العمانيةةةةةةةة والبحرينيةةةةةةةة وعا تهةةةةةةةا بةةةةةةةبعن المتغيةةةةةةةراا الديمولرافيةةةةةةةة 82ا وفيةةةةةةةد  

http://alwatan.com/details/380536. 

 

 ألجنبية:ثالثاً: المراجع ا
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